Klitsynsrapport 2007
Ringkøbing Kommune
Den 2. juli 2007, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der lå i den tidligere Ringkøbing
Kommune – nu en del af Ringkøbing-Skjern Kommune.
I klitsynet deltog:
Fra Kystdirektoratet:
Sektionsleder Bjørn Knudsen
Ingeniør Gitte Grimstrup
Fra Miljøcenter Ringkøbing:
Kontorchef Søren Hald
Ekspeditionssekretær Britta Ladefoged
Fuldmægtig Birthe Højbjerg

Fra Skov- og Naturstyrelsen, Klosterheden Statsskovdistrikt:
Klitfoged Else Hounsgaard Poulsen
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 med klitter der 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 (primo juli), bedret kraftigt, i det hjælme og marehalmen er vokset op gennem sandet.
Klitsynet startede sydfra ved Sidselbjerg Strand (C 131). Der kunne atter i år konstateres en del
sand på Ringkøbing-Skjern Kommunes handicapvenlige gang-/kørebro. Især var der meget sand
på trappen ned fra ”udsigtsterassen” længst mod vest på broen. To af broens bæringer var defekte
yderst.
Der gøres et nyt forsøg på at fange sandet, der fyger ind på broen, med hjælmeplantning nord for
havvejens udmunding på stranden. Tidligere forsøg har ikke været så vellykkede.

Strandgaardens p-plads (C 133). Skar i klitterne lukkes og der plantes hjælme. Der fjernes sand
fra p-pladsen.
Vedersø Klit (C 141). Den forgangne sæsons blæsevejr har slidt på klitterne. Det overvejes at
sætte toppe/faskiner på strækninger 500 meter nord for C 141 og umiddelbart syd for C 141.
På klitterne umiddelbart omkring C 141 er der mange mennesker og dermed stort slid. Det overvejes at regulere færdslen i området med pålægning af kvas.
Ingen 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

