Klitsynsrapport 2012
Lemvig Kommune
Den 6. juni 2012 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Lemvig Kommune.
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Synsrapport
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for
sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd:
Efter tre år uden kraftige efterårs- og vinterstorme, og med længere perioder med frost og
snedække, har efterår/vinter 2011/12 været relativt mildt og særdeles blæsende. Der har været 3-4
storme, der dog ikke har været længerevarende. Flere af dem har medført højvande, der sine steder
har ”gnavet” i klitfoden. Det så, flere steder, voldsomt ud igennem vinteren og i det tidlige forår med
en høj lodretstående klitfod. Gennem foråret har der fortsat være flere blæsende perioder, og
påføget sand har delvist dækket flere af de lodrette klitpartier.
Helt generelt har klitterne på strækningen klaret blæsten i fin stil, og der er ingen grund til bekymring.
Klitterne har vist sig at være robuste. Men det er vigtigt at hele strækningen gennemgås nøje. Dette
bl.a. for at forhindre at nydannede skar udvikler sig problematisk.
Klitsynet i Lemvig Kommune
Klitsynet startede på Nordre Thorsminde Tange. Få steder er der sandflugtsproblemer. De lange
perioder med hård vind har skabt vindbrud, der flere steder giver anledning til sandflugt langt mod
øst. Havet har også lagt relativt meget sand til på stranden, hvilket medfører en bredere strand, og
dermed et større areal, hvorfra sandet kan fyge.
Skar gås efter på hele strækningen, og ”problempunkterne” ofres særlig opmærksomhed. Der
dæmpes og plantes hjælme efter behov.
Vest for Tuskær Redningsstationen på Rubyvej, har stien til havet gennem en periode givet
anledning til at der føg sand om på østsiden af klitterne. De sidste års bestræbelser har bedret
situationen. Klitsynsholdet stødte her på et ”uautoriseret” skilt om historiske skibsforlis langs
Vestkysten. Skiltet er opstillet af ”Strandingsmuseets Venner”. Generelt er sklitning på klitfredet areal
forbudt, og en lovliggørelse vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Ved Høfde Q kunne det atter i år konstateres at alt ser fint ud. Snak om skiltningen, affaldsstativer/containere i forbindelse med Blå-flag. Enighed om at disse ting bør samles mest muligt. Sand der
ryddes på adgangsvejen til Høfde Q, skal køres i havstokken, så det ikke længere giver anledning til
sandflugt.

I Fjaltring Ferieby blev området omkring Løkkevej 54 (Hall-huset) besigtiget. Der lå meget sand
omkring huset. Ejer har fået et påbud, der medfører at der ikke efter 1. april 2012 må køres med
maskiner i slugten vest for huset, og at slugten skal lukkes hurtigst muligt og dæmpes for at reducere
sandflugten. Ellers ser klitterne fornuftige ud mod syd. Enkelte skar kontrolleres og dæmpes om
nødvendigt.
Lemvig Kommune havde kort inden klitsynet gennemført en strandrensning på strækningen. En
indbydende og ren strand var resultatet.
Naturstyrelsen havde inden klitsynet fået en henvendelse fra Lars Frederiksen, ejer af Løkkevej 52,
der er beliggende i nord for feriebyen. Henvendelsen drejede sig om sandflugt der breder sig østpå
mod sommerhusene. Årsagen til sandflugten er at trafik på en adgangsvej til stranden har medført et
dybt skar i forklitten, hvorfra sandet har føget østpå og vinden har ”gnavet” yderligere i stien. Skaret
lukkes med træer/grene, så tunneleffekten begrænses, og dermed sandflugten. Der var på en høj klit
ved stien placeret en bænk – helt i strid mod alle regler. Dette blev påtalt overfor en sommerhusejer,
der lovede at give beskeden videre til rette vedkommende.
På p-pladsen i sydenden af Vejlby Klit, umiddelbart nord for Ferring Sø (C 192), var der gennemført
en renovering af skiltningen på pladsen af Lemvig Kommune og Kystdirektoratet. Resultatet var
vellykket.
Ved Amazonevej (C 193) blev det sandflugtsdæmpende arbejde der blev planlagt på klitsynet i 2011
besigtiget. Alt er gået efter planen. Der er blevet styr på sandet og hjælmene er i fin vækst. Det kan
overvejes at fange yderligere sand ved at sætte faskiner på tværs, hvor stien udmunder på stranden.
Der suppleres med hjælmeplantning efter behov.
Ved Nautilusvej (C 194) havde Lemvig Kommune fået en henvendelse fra Grundejerforeningen
Vejlby Klit v. Jens Balle. Jens Balle ejer sommerhuset Nautilusvej 14, der ligger umiddelbart vest for
handicapstien, der er anlagt på Nautilusvej. Sandflugtsproblematikken på stedet blev diskuteret.
Konklusionen blev at Lemvig Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab omlægger forløbet af stien,
hvorved hovedparten af det sand der fyger østpå, kan forventes at kunne fanges længere mod vest.
Ved Doblervej (C198) havde Naturstyrelsen fået en henvendelse fra Vejlby Klit Plantages
Grundejerforening v. Axel Nielsen. Der bl.a. havde spørgsmål til vejføring m.v. til nyopførte huse på
sydsiden af vejen. Axel Nielsen blev henvist til Lemvig Kommune. Besigtigelse af eventuelle
sandflugtsproblemer i forbindelse med nybyggeriet. Alt så fint ud.
Klitsynsholdet besigtigede det næsten færdige projekt ”Naturrum Thyborøn”, der beliggende i
sydvesthjørnet af Thyborøn. Flere af elementerne er placeret meget strand-/klitnært, og der kan
være fare for sandflugtsproblemer. Hvis der gennemføres enkelte forbyggende tiltag, vurderes
sandflugten ikke at give alvorlige problemer i fremtiden for Naturrum Thyborøn.
På Harboøre Tange kunne klitsynsholdet atter glæde sig over Kystdirektoratets og Naturstyrelsens
fælles indsats, der trods megen vind, fortsat er i positiv udvikling. Enkelte huller i den nye
”fremskudte” klitrække lukkes med ”heltræesmetoden”, og der følges op med pletvis
hjælmeplantning. Kystdirektoratet forventer at gennemføre hjælmeplantning på et større areal, hvor
der er fanget meget sand mellem den gamle klitrække og den ”nye” vestlige, i 2013.

Inge 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

