Klitsynsrapport 2011
Holstebro Kommune
Den 29. juni 2011, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro
Kommune.

I klitsynet deltog:
Fra Holstebro Kommune:

Skov- og landskabsingeniør Martin Meisler Svendsen

Fra Kystdirektoratet:

Projektleder Carl Bisgaard
Byggeleder Niels Slet

Fra Naturstyrelsen - Vestjylland:

Biolog Louise Berg Hansen
Biolog Hans Henning Riber
Skovarbejder Gert Jensen
Skovrider Thomas Borup Svendsen
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen

Synsrapport
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd:
Klitsynsholdet kunne for tredje år i træk, konstatere at klitterne på strækningen generelt er i fin
form. Dette kan bl.a. tilskrives to hårde vintre med frost og snedække i perioder, der normalt er
meget blæsende, og desuden mere vind fra østlige retninger. Der er lokalt mindre problemer, hvor
”skar” og huller i klitten lokalt skaber sandflugtsproblemer, og enkelte steder har højvande eroderet
klitfoden.
Klitsynet i Holstebro Kommune:
Klitsynet startede i år mod nord ved mindestenen over Sct. George og Defence´s forlis (C 160).
Ved klitsynet i 2010 blev en flytning af mindestenen til en placering på østsiden af Klitvejen (rute
181) drøftet. Og på årets klitsyn var klitsynsholdet vidne til at flytningen af mindestenen var i fuld
gang.
Dette gav anledning til en diskussion af fremtiden på stedet hvor mindestenen har stået. Her har
gennem flere år været sandflugtsproblemer, da klitterne på stedet er vokset i højden, men
mindestenen har stået i samme kote. Dette har betydet at der gennem årene er opstået en lavning,
der giver en slags tunneleffekt, hvor vindhastigheden, og dermed sandflugten, øges. Dette har
gennem flere år medført behov for jævnlige rydninger af sand omkring mindestenen og på
stentrappen, der førte fra vejen til mindestenen.
Der var enighed om at nedgangen fra mindestenen til stranden lukkes med grene og faskiner, så
vestsiden af klitten kan opbygges, og derefter afvente og se hvordan færdslen på stedet udvikler
sig. På sigt kan en rebstige til stranden være en mulighed.
Det kunne i øvrigt konstateres at klitvegetationen på Søndre Thorsminde Tange var i topform.

Ved Bjerghuse (Fjand) stødte Anne Grethe Ragborg (Bjerghuse 152), Jørgen Christensen
(Bjerghuse 151) og Preben Mouritsen (Bjerghuse 44).
Jørgen Christensen ønskede en besigtigelse af en mindre sti, hvor rynket rose på begge sider af
stien, havde gjort denne smallere. Diskussion af problematikken. Generelt har Naturstyrelsen IKKE
en forpligtigelse til at sikre adgangen til havet.
Anne Grethe Ragborg ønskede at en spontan opstået sti til havet blev søgt flyttet mod nord.
Diskussion af stiforløb nord for Bjerghuse 152 endte med at den eksisterende sti forbliver, hvor den
er og der dæmpes på siderne af opgangen, og et relativt dybt skar i forklitten lidt nordfor, der kan
give anledning til sandflugt, lukkes med grene/faskiner. Det kunne konstateres at de sidste par års
bestræbelser på at dæmpe sandflugten vest for Bjerghuse 152, havde været meget vellykket. Efter
et tyndt lang grene var spredt ud, var hjælmene nu i fin vækst.
Preben Mouritsen ønskede, som 2-3 øvrige sommerhusejere i Bjerghuse har gjort de seneste år,
at grave et stykke af bagsiden af klitten, for at forhindre at sandet kommer for tæt på sommerhuset.
Der er principielt ikke nogen problemer i at gennemføre en sådan afgravning. Naturstyrelsen skal
dispensere for Naturbeskyttelseslovens klitfredningsbestemmelser, og Kystdirektoratet skal som
ejere give en tilladelse. Det anbefales at projektet gennemføres i marts-april, da vinterstormene så
formodes at være overstået. Det er også vigtig at have fokus på at det øverste sandlag med
vegetation lægges til side, så det, når afgravningen er afsluttet, kan bredes ud på det blotlagte
areal. Herved kan en tilgroning med klitvegetation stimuleres.
Syd for C 158 var der et område af forklitten, hvor der var blotlagt sand, og hjælmene ikke var i
optimal vækst. Her dæmpes med grene og/eller toppe.
Klitsynet sluttede ved Gaffelbjergvej, hvor Knud Villumsen samt Else og Søren Reeh – alle
sommerhusejere i Vester Husby – mødte op.
Diskussionen fra klitsynet i 2010 om adgang fra p-pladsen for enden af Gaffelbjergvej til ralpladsen
ca. 100 meter mod vest, samt om tilstanden af de godt 100 meter grusvej blev genoptaget. Martin
Meisler Svendsen meddelte at Holstebro Kommune vil gennemføre en ”engangsistandsættelse” af
vejstykket, bl.a. fordi den er udpeget som redningsvej, hvis de nødvendige tilladelser gives. Vejen
vedligeholdes som privat fællesvej som hidtil.
Under klitsynet blev forskellige stier beliggende i klithede nord for Gaffelbjergvej besigtiget.
Sådanne stier er ikke sager der myndighedsbehandles på klitsynet, hvis primære formål er at se
på sandflugt og vurdere klitternes tilstand, og derfra prioritere årets indsats. Men konstateres der
forhold der kræver en lovliggørelse, behandler de respektive myndigheder sagerne efterfølgende.
Ingen yderligere bemærkninger.

Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 200.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 33.333 kr.
Beløbene er excl. moms

Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

