
Klitsynsrapport 2013      
 
Holstebro Kommune 
 
Den 24. april 2013, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Holstebro Kommune. 
 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Holstebro Kommune:   Miljøtekniker Helle Hareskov Johansen  
  
Fra Kystdirektoratet:   Projektleder Thomas Sørensen 
   Projektleder Michael C. Rasmussen  
   Byggeleder Niels Slet    
 
Fra Naturstyrelsen:  Landinspektør Annemette Andersen 

Skovarbejder Gert Jensen 
Skovrider Thomas Borup Svendsen  
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent) 

 
Synsrapport 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for 
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd: 
 
Efter en lang kold vinter med megen frost og periodevis snedække – og med lange perioder med 
overvejende vind fra østlige retninger, har sandflugten i vinteren 2012/13 været begrænset. Der har 
været ganske få storme med vind fra vestlige retninger, og kun en enkelt medførte højvande der nåede 
klitfoden, så der lokalt opstod mindre skader på klitterne. 
 
De lange perioder med østenvind havde også medført at strandene, stort set, overalt var usædvanligt 
rene uden store mængder affald skyllet i land – så rene at man flere steder havde aflyst den 
traditionelle forårsstrandrensning. 
 
Generelt kunne klitsynsholdet glæde sig over klitter i fin form, men hvor der er ”slidt” hul, f.eks. p.g.a. 
færdsel, får vinden et angrebspunkt, der kan udvikle sig til et dybt skar. Disse steder vil være under 
observation, og dæmpes om nødvendigt. 
 
Klitsynet i Holstebro Kommune: 
 
Klitsynet startede vest for Strandingsmuseet i Thorsminde. Faskinerne fra foråret 2012, havde fungeret 
efter hensigten, og fanget meget sand. Holstebro Kommune/Thorsminde Havn, havde tilplantet den 
nye klit med hjælme. Et godt eksempel på et vellykket projekt, der har løst et sandflugtsproblem. Nu er 
det minimale mængder sand der fyger til parkeringspladsen mod øst. 
 
Længere mod syd ad Nordre Thorsminde Tange, hvor Sct. George/Defence-mindestenen tidligere har 
stået, var der stadig problemer med sandflugt. Det skyldes det skar der er opstået grundet trafik, på 
vestsiden af klitten. Det blev besluttet at Naturstyrelsen lukker skaret med fyrretoppe og grene, og at 
Kystdirektoratet følger op med hjælmeplantning, når hullet er lukket. Diskussion om der skal placeres 
en rebstige, så ”flytning” af sand ved passage af klittens vestside bliver minimeret. 
 
Generelt gennemgås hele Søndre Thorsminde Tange for skar i klitterne, og der dæmpes om 
nødvendigt. 
 
Ved Bjerghuse blev klitterne gennemgået fra nord – og de har det fint.  
 



Ved Bjerghuse 44, hvor klitsynsholdet i 2012 besigtigede en nylig gennemført afgravning på østsiden af 
klitten, kunne det konstateres at ejer ikke har opfyldt alle krav der var stillet i tilladelsen. Der er ikke 
gennemført fornøden dæmpning af blottede områder. Dette har medført sandflugt, og flere har 
henvendt sig til Naturstyrelsen om problemet. Der følges op på sagen.  
 
Ved Bjerghuse 54 kunne klitsynet konstatere at der var foretaget en rydning af sand omkring huset, og 
sandet var deponeret på grunden og ikke dæmpet. En støttemur vest for huset var under opførelse. 
Begge dele kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, og en sådan er ikke givet. Der kigges 
nærmere på sagen. 
 
Stien C 157 ved pladsen hvor Fjand Badehotel tidligere lå: Det blev besluttet at forskyde stien, da det 
nuværende stiforløb har resulteret i et stort skar på vestsiden af klitten. Dette har givet anledning til 
sandflugt. Skaret lukkes og stiforløbet flyttes nogle få meter. Det overvejes om der skal oplægges en 
rebstige.  
 
Skilteskoven ved den nybyggede toiletbygning var atter genstand for en diskussion. Alle deltagere 
lovede at kigge nærmere på det der var ”deres” andel i skilteskoven. Holstebro Kommune kigger 
nærmere på en sanering.   
 
Ved Spidsbjerg Strand og Græm Strand så alt fint ud. 
   
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
For hele strækningen: 250.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 41.667 kr. Beløbene er excl. moms 
 
Jens Henrik Jakobsen 
skovfoged 


