Klitsynsrapport 2007
Lemvig Kommune
Den 28. juni 2007 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Lemvig Kommune.
I klitsynet deltog:
Fra Lemvig Kommune

Formand for Teknik og Miljø Jørgen Nørby
Teknisk direktør Ib Riskjær Hansen

Fra Kystdirektoratet:

Sektionsleder Bjørn Knudsen
Ingeniør Gitte Grimstrup

Fra Miljøcenter Ringkøbing:

Kontorchef Søren Hald
Fuldmægtig Lene Markussen
Fuldmægtig Birthe Højbjerg

Fra Skov- og Naturstyrelsen, Klosterheden Statsskovdistrikt:
Klitfoged Ole Nees
Skovrider Thomas Borup Svendsen
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen

Synsrapport
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Klosterheden Statsskovdistrikt er ansvarlig for
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselsbjerg Strand i syd:
I forbindelse med kommunalreformen er administrationen af reglerne om sandflugt i
Naturbeskyttelsesloven pr. 1. januar 2007 overgået til de statslige miljøcentre. For ovennævnte
strækning Miljøcenter Ringkøbing.
Vejrmæssigt har efterår/vinter 2006-07 været extremt. Gennem hele perioden har kraftig vestlig vind
været dominerende. Der tales lokalt om syv storme, med den sidste medio marts. Alle lokale, selv
folk der er oppe i alderen, kan ikke mindes en periode med så kraftig blæst. Der er føget store
mængder af sand fra stranden op i klitterne, men heldigvis har ingen af stormene været langvarige
og med høj vandstand, hvorfor der ikke generelt er sket store skader, hvor klitter er blevet ”ædt” af
havet.
Når vinden er så kraftig er det umuligt at fange alt sandet i den yderste del af klitterne. Under
stormene står der, mange steder, en 20-30 meter høj ”sandtåge” fra klitternes vestfod og et godt
stykke østpå. Hjælmeplanterne i klitterne bliver fyldt op vestfra, og bliver derved dårligere og
dårligere til at fange sandet, der så vandrer østpå. Mange steder var klitterne også meget hvide et
godt stykke ”ind i landet” af påføget sand efter alle stormene. Dette er allerede, i skrivende stund
(august), bedret kraftigt, idet hjælme og marehalmen er vokset op gennem sandet.
Klitsynet i Lemvig Kommune
Klitsynet startede i år fra syd. Elin Nilsson, Tuskær havde på forhånd meddelt at hun ønskede at
møde synsholdet.
Vestkanten af klitterne på Bøvling Klit nord for Thorsminde (Nordre Thorsminde Tange) ser fornuftig
ud. Der er enkelte mindre skar. Disse lukkes med faskiner.

Der har i den forgangne efterårs/vinter-sæson været store problemer med sand, der er føget ud på
Klitvejen (vej nr. 181). Hovedårsagen er den meget blæsende periode, der har flyttet store mængder
sand østpå. På en lang strækning syd og nord for Thorsminde er afstanden fra stranden til vejen lille,
og klitterne vandrer langsomt østpå. Flere steder nærmer klitterne sig vejen, og står her forholdsvist
stejlt tæt på denne. Det giver anledning til store sandmængder ved kraftig vestenvind.
En afhjælpning af problemerne ved at bygge klitterne vestpå v.h.a. opsatte faskiner/fyrretoppe er en
mulighed, men netop her, hvor stranden er relativt smal, vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt.
På denne strækning kan man forvente, at havet med jævne mellemrum ”spise” alt det nyopbyggede.
Herved vil en stor del af faskinerne ende i havet, og en del af dem i fiskernes garn.
En løsning af problematikken med sand på Klitvejen syd og nord for Thorsminde søges afklaret på et
senere møde mellem de berørte parter: Holstebro og Lemvig kommuner, Kystdirektorartet,
Miljøcenter Ringkøbing og Klosterheden Statsskovdistrikt.
Ved Tuskær mødte synsholdet Elin Nilsson (EN). EN havde sandflugtsproblemer fra en større
sandbunke, der stammede fra en kanaloprensning. Lemvig Kommune kunne oplyse, at sandet
snarest blev flyttet.
Umiddelbart vest for Tuskær løber vandløbet Krondal Grøft parallelt med klitterne, og her har
klitternes tilbagerykning, og den seneste tids sandfygning givet anledning til intensiveret oprensning.
Lemvig Kommune planlægger at rørlægge den del af vandløbet, hvor sandflugten skaber problemer.
Ved Høfgde Q var der begyndende sandflugt med sandfygning på tilkørselsvejen til p-pladsen, i
sydenden af denne, hvor den forløber parallelt med skråningssikringen. Der opsættes faskiner og
plantes hjælme. Ellers ingen bemærkninger, udover at stiforløbet ud på selve høfden er blevet fint og
toiletbygning, skiltning og shelterplads også ser fint ud. Der er etableret extra p-pladser, til de gode
badedage, på en græsmark øst for den nuværende p-plads.
Ved Fjaltring Ferieby lukkes enkelte skar med faskiner ellers er klitten i ”fin form”.
Alt også OK ved Trans Ferieby og Bovbjerg.
Ved ”Månedalen” (C 197 – Viktoriavej) overvejes det at sætte en række faskiner, for at fange sandet
længst mod vest.
Ved Langerhuse (C 217) og Hvilehjemsvej (C 208) var klitten generelt fin. Enkelte skar lukkes med
faskiner.
Ingen yderligere bemærkninger.
Følgende budget blev vedtaget:
For hele strækningen: 300.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre: 50.000 kr.
Beløbene er excl. moms

Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

