
Klitsynsrapport 2005       
 
 
Strækning i Lemvig Kommune 
 
 
 
Den 13. juni 2005 blev der foretaget klitsyn på den del af vestkysten, der ligger i Lemvig Kommu-
ne. 
 
 
 
I klitsynet deltog: 
 
Fra Kystdirektoratet:    Preben Friis 
Fra Lemvig Kommune:   Teknisk udvalgsformand Christian Futtrup Sørensen 

    Administrationschef Kirsten Eldon 
Fra Skov- og Naturstyrelsen,  
Klosterheden Statsskovdistrikt:  Skovrider Thomas Borup Svendsen 

    Skovfoged Jesper Blom-Hansen 
    Skovfoged Jens Henrik Jacobsen    

Klitfoged Ole Nees    
 

 
 
Synsrapport: 
 
Synet startede fra nord. Der var ingen, der på forhånd havde meddelt, at de ønskede at møde syns-
holdet. 
 
Under klitsynet blev der, også i år, kigget på Rosa rugosa (hybenroser). Der er ingen tvivl om at ro-
serne breder sig i klitterne. Sandflugtsmæssigt er der ingen problemer, men den oprindelige klitflora 
bliver trængt af rosernes aggressive vækst. Der arbejdes på problemet på flere fronter. 
 
Efterårs-/vinterhalvåret har været præget af megen vestenvind med en del hårdt vejr, der kulminere-
de med orkanen 8. januar 2005. Her var havet ”oppe” flere steder, men da stormen ikke var langva-
rig, har den ikke medført store stader på klitterne. 
 
Ved Ferring kunne det konstateres at der var foretaget ændringer på et byggeri på klitfredet areal 
uden forudgående tilladelse. Ejeren vil blive kontaktet. 
 
Ved Trans Ferieby, var synsholdet blevet bedt om at kigge på vedligeholdelsen af klitterne. Ved be-
sigtigelsen kunne der ikke konstateres nogen nævneværdige problemer.  
 
Ved Fjaltring Ferieby kunne det konstateres at arbejdet med at ”lukke” de huller der var opstået i 
klitterne her, havde båret frugt. Det kunne ligeledes konstateres at den indpumpning af sand Kystdi-
rektoratet har foretaget gennem en længere årerække, har givet en god dybde og højde på klitterne 
umiddelbart nord for Dybe Å´s udløb. 
 
Ved Høfde Q blev det nyopførte toilet og de nybyggede sheltres, der er blevet til i et samarbejde 
mellem Lemvig Kommune, Fjaltring Beboerforeing og Klosterheden Statsskovdistrikt, besigtiget.   
 
Ingen yderlige bemærkninger. 



 
Følgende budget blev vedtaget: 
 
 
Til dæmpning af sandflugt:   kr.  25.000 
 
Heraf vil Lemvig kommunens del udgøre:  kr. 4.167,- 
 
 
 
Jens Henrik Jakobsen 
Skovfoged 


