Klitsynsrapport 2011
Lemvig Kommune
Den 30. juni 2011 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
Miljøsagsbehandler Lene Bast Larsen

Fra Kystdirektoratet:

Projektleder Carl Bisgaard
Byggeleder Niels Slet

Fra Naturstyrelsen – Vestjylland:

Ekspeditionssekretær Britta Ladefoged
Skovarbejder Gert Jensen
Forstfuldmægtig Uffe Strandby
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:
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 Lemvig Kommune
Klitsynet startede på Nordre Thorsminde Tange, hvor det kunne konstateres at klitterne generelt var i
fin form. Dog var der enkelte skar samt åbne vindbrud på klittoppen, hvor der var potentiel fare for
sandflugt. Disse dæmpes med toppe, kvas og hjælmeplantning.
Ved Tuskær (C 177) var det generelle indtryk også fint, men et par skar lukkes med toppe, selvom
de p.t. ikke giver anledning til sandflugtsproblemer. ”Skilteskov” på østsiden af klitterne renoveres –
det meste kan fjernes.
Mellem Tuskær og Tuskær Redningsstation er der 2-3 steder hvor sandet blæser om på østsiden af
klitterne. Strækningen gås efter.
Ved Høfde Q dæmpes, ved adgangsvejen til p-pladsen, så sandet ikke blokerer vejen.
Ved Dybe Å´s udløb (C 179) var alt i orden, dog er adgangsvejen til Kjeldbjergvej 42 vanskelige.
Ved Fjaltring Ferieby gås 2-3 skar efter med grene/toppe. Der kunne konstateres to ulovligheder i
klitfredet område: ved et hus var der etableret en terrasse, bygget et nyt skur samt udgravet til et pareal øst for huset, og ved et andet hus var der ryddet sand, der var deponeret udæmpet syd for
huset. Alt gennemført uden forudgående dispensationer. Der følges op på sagerne.
Syd for Trans Ferieby (C 180) blev der fulgt op på sagen med uautoriseret parkering af autocampere
på et areale syd for p-pladsen. Der opsættes et camping forbudt-skilt.

Ved p-pladsen i sydenden af Vejlby Klit, umiddelbart nord for Ferring Sø (C 192) blev der også
kigget på den gamle skilteskov. Denne renoveres. Bl.a. fjernes et gammel grøn skilteholder
(Armefa). Ellers alt OK.
Ved Amazonevej havde Kystdirektoratet fået en henvendelse om sandflugtsarbejder, der var
foretaget på stedet. Der var opstået det problem, at p.g.a. færdsel var stien blevet til et skar i
umiddelbar forlængelse af Amazonevej. Dette medførte sandflugt om op østsiden af klitterne, så
adgangsvejen til flere sommerhuse var blevet spærret af sand. Skaret/stien er lukket med grene, og
stiforløbet til stranden er flyttet mod nord. Naturstyrelsen har udført dæmpningsarbejdet og svarer på
henvendelsen.
Ved Doblervej (C 198) besigtigedes et nybygget sommerhus, hvor ejeren havde fået påbud om at
fjerne sand, der var deponeret på klitfredet areal. Alt var OK her, og klitterne i fin form.
Klitsynet sluttede på Harboøre Tange, hvor klitterne blev besigtiget. De sidste års fælles indsats mod
sandflugten på tangen udført af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har været vellykket. Bl.a. er der
opbygget en næsten komplet klitrække vest for de eksisterende klitter, og flere steder var der fanget
meget sand mellem de to klitrækker. Der er få partier i de ”gamle” klitter og områder mellem den nye
og den gamle klitrække, hvor udæmpede områder giver anledning til sandflugt. Det aftaltes at
Kystdirektoratet tilplanter nogle af disse problemområder, og at Naturstyrelsen ved hjælp af
”heltræsmetoden”, hvor mindre hele træer udlægges for at fange sand, forsøger at gøre den nye
vestlige klitrække komplet, ved at forbinde klitterne.
Inge yderligere bemærkninger.
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

