
Klitsynsrapport 2011 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Den 29. juni 2011, blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der lå i den tidligere Ringkø-
bing Kommune – nu en del af Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune:  Vejformand Leif Steen Andersen 
 
Fra Kystdirektoratet:    Projektleder Carl Bisgaard 
     Byggeleder Niels Slet    
 
Fra Naturstyrelsen - Vestjylland:  Biolog Louise Berg Hansen 

Biolog Hans Henning Riber 
Skovarbejder Gert Jensen 
Skovrider Thomas Borup Svendsen  
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen 

 
 
 
Synsrapport 
 
Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for sand-
flugtsdæmpningen - 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 startede i år nordfra ved p-pladsen ved Vedersø Klit (C 141). Her deltog formand for 
Grundejerforeningen Vesdersø Klit, Jens Peter Vernersen, i besigtigelsen.  
 
Efter en diskussion af ”skilteskoven” ved starten af C 141, var der enighed om at flere af skiltene 
var unødvendige, hvorfor de respektive skilteejere fjerner deres skilte. 
 
Enighed om at det pligtige Blå-flag skilt flyttes til vestenden af p-pladsen. Derved vil den blive mere 
synlig. Leif Steen Andersen oplyste at Ringkøbing-Skjern Kommune vil opsætte en infostander 
sammen med Blå-flag skiltet, hvori der kan opsættes otte A4-ark. 
 
Projektet, der er drøftet på tidligere klitsyn, hvis formål er at flytte båken (sømærket), der står syd 
for C 141 tæt på vestkanten af klitten, til en sydøstligere position, er tæt på at blive realiseret. Jens 
Peter Vernersen oplyste at Farvandsvæsenet nu har alle tilladelser klar til flytningen, og at projek-
tet er udbudt, og bliver gennemført og afsluttet inden oktober. 
 
Lukningen af uheldigt placerede, spontant opståede, stier i klitterne syd for C 141, der blev vedta-
get på klitsynet i 2010, har virket efter hensigten, og generelt ser klitterne fine ud med. Der lægges 
kvas/toppe på få blottede arealer på forkanten af klitten syd for C 141. 
 
Diskussion af problematikken omkring armeringsjern fra de gamle bunkers, der efterhånden som 
betonen eroderes, kan stikke som ud som pigge, og være til fare for badende og øvrige strandgæ-
ster. Sagen er ofte i pressen, og der er flere uafklarede elementer omkring disse jernpigge.  Leif 
Steen Andersen oplyste at flere vestkystkommuner har rejst sagen i KIMO (Kommunernes Interna-
tionale Miljø Organisation), for en nærmere afklaring fremtidig håndtering af sagen. 



Ved Sidselbjerg Strand (C 131) stødte skov- og landskabsingeniør i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Poul Gregersen og journalist ved Dagbladet Ringkøbing-Skjern Anette Holm til klitsynet.  
 
Gennemgang af skilteskoven. Naturstyrelsens infotavleholder, er blevet skæv, måske efter en på-
kørsel. Rettes op og males. Ejer- og vedligeholdelsesforholdene omkring toilettet på p-pladsen un-
dersøges nærmere. Toilettet trænger til maling, og der var enighed om at et farveskifte til sort ville 
være pænt. 
 
Den spontane selvsåede hjælmevækst, der de sidste par år har kunnet iagttages ved klitfoden, er 
stadig i fin form. Stranden er i øjeblikket relativt bred, hvilket kan give anledning til øget sandflugt. 
Ellers ser klitterne generelt fine ud. 
 
Diskussion af den handicapvenlige gangbro, der for godt 10 år siden blev anlagt af den daværende 
Ringkøbing Kommune på Naturstyrelsens areal. Leif Andersen fortalte at kommunen havde flere  
overvejelser om broens fremtid. En ny bro vil skønsmæssigt koste 120.000 kr., og vedligeholdel-
sesomkostningerne, især til rydning af påføget sand, er ikke ubetydelige. Under ekstreme vindfor-
hold kan der fyge op til en meter høje ”sanddriver” sammen på broen i løbet af én nat. Vedligehol-
delsen af broen er en udfordring, hvorfor alternative løsninger overvejes. 
 
Hvis broen skal bibeholdes, er det et krav fra Naturstyrelsen, at broen løbende vedligeholdes, så 
den ikke bliver farlig, og at sandet ryddes med passende intervaller, så broen i videst muligt om-
fang er farbar. 
 
Klitsynet sluttede lidt længere sydpå end vanligt, med en besigtigelse af Naturstyrelsens areal ved 
Sortbærdalen i Houvig. Årsagen var at der var indløbet meldinger om en sti anlagt uden forudgå-
ende tilladelser. Der følges op på sagen. 
 
Ingen yderligere bemærkninger.  
 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
For hele strækningen: 100.000 kr. 
 
Heraf vil kommunens 1/6 udgøre = 16.666 kr. 
 
Beløbene er excl. moms 
 
Jens Henrik Jakobsen 
Skovfoged 


	Klitsynsrapport 2011
	Ringkøbing-Skjern Kommune


