Klitsynsrapport 2010
Lemvig Kommune
Den 21. juni 2010 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Lemvig Kommune.

I klitsynet deltog:
Fra Lemvig Kommune

Næstformand for Teknik og Miljø Steffen Husted Damsgaard
Teknisk direktør Henrik Narud

Fra Kystdirektoratet:

Projektleder Carl Bisgaard
Byggeleder Niels Slet

Fra Miljøcenter Ringkøbing:

Ekspeditionssekretær Britta Ladefoged

Fra Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland
Klitfoged Ole Nees
Skovarbejder Gert Jensen
Skovrider Thomas Borup Svendsen
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent)

Synsrapport
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland er ansvarlig for
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd:
Endnu en forholdsvis rolig periode uden meget voldsomme storme har kendetegnet efterår/vinter
2009/10. Desuden har den langtrukne vinter med snedække i en lang periode begrænset
sandflugten.
Generelt var klitterne, atter i år, i fin form, men på få lokaliteter på strækningen var forklitten påvirket
af høj vandstand og kraftig blæst.
Klitsynet i Lemvig Kommune
Klitsynet startede mod nord ved Knoppervej/Høfde 42 (C 220), hvor indsatsen de to seneste år blev
vurderet. Resultatet har været tilfredsstillende med fin klitopbygning mod vest og hjælme i god
vækst. Der fyger stadig sand om på østsiden af klitrækken, og arbejdet med at forhindre dette
fortsættes. Det blev aftalt at Kystdirektoratet planter hjælme på dele af klitterne, og Skov- og
Naturstyrelsen fortsætter med klitopbygning, bl.a. med ”heltræsmetoden”. Der er en fin opbygning af
en klitrække vest for den tidligere vej på diget. Hullerne i klitrækken forsøges lukket.
Ved Vrist (Themisvej) kunne synsholdet se en meget bred klit i absolut topform med hjælme i meget
fin vækst.
Ved ”Månedalen”/Viktoriavej (C 197) var der enighed om at reetableringen af klitten efter
gennembruddet nu kunne anses for at være helt intakt.
Ved Doblervej og Nautilusvej (handicapstien - C194) så alt generelt fint ud. Der efterplantes hjælme
hvor det skønnes nødvendigt.

Ved p-pladsen i sydenden af Vejlby (umiddelbart nord for Ferring Sø), havde naboen til stien/vejen
over klitten henvendt sig, da han mente vejen/stien havde flyttet sig mod syd. Når der pålægges
halm/hø på stien forsøgs det, i fremtiden, at rykke vej-/stiforløbet mod nord.
Ved Trans Strand blev der, på baggrund af en henvendelse fra en sommerhusejer i Trans Ferieby,
set på en ”spontan” p-plads, der var blevet et yndet mål for overnatning i autocampere. Vejen til
pladsen udgår fra den officielle p-plads syd for feriebyen. Skov- og Naturstyrelsen tager et ønske om
et ”camping forbudt skilt” med i den øvrige prioritering af skiltning m. v..
Ved Fjaltring Ferieby kunne det konstateres at der stadig er massive sandflugtsproblemer ved Hallhuset (Løkkevej 1). Den ulovlige sandrydning, der blev konstateret på klitsynet 2009, var, efter et
påbud, blevet ryddet, og var nu i orden.
Ved Fjaltring Strand/Høfde Q så alt fint ud.
Generelt så Nordre Thorsminde Tange fin ud. Der holdes øje med skar, og disse lukkes løbende.
Det blev aftalt at klitten ved den nordligste p-plads på Tangen skulle dæmpes yderligere. Skov- og
Naturstyrelsen pålægger grene, og Kystdirektoratet planter hjælme hvor det skønnes nødvendigt.

Følgende budget blev vedtaget: for hele strækningen: 150.000 kr.
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 25.000 kr.
Beløbene er excl. moms.

Jens Henrik Jakobsen
skovfoged

