Klitsynsrapport 2005
Strækning i Thyborøn-Harboøre Kommune

Den 13. juni 2005, blev der foretaget klitsyn på den del af vestkysten, der ligger i ThyborønHarboøre kommune.

I klitsynet deltog:

Fra Kystdirektoratet:
Fra Thyborøn-Harboøre kommune:
Fra Skov- og Naturstyrelsen,
Klosterheden Statsskovdistrikt:

Preben Friis
Teknisk udvalgsformand Ole Toft
Skovrider Thomas Borup Svendsen
Skovfoged Jesper Blom-Hansen
Skovfoged Jens Henrik Jakobsen
Klitfoged Ole Nees

Synsrapport:
Klitsynet startede i år sydfra. Der var ingen, der på forhånd havde meddelt, at de ønskede at møde
synsholdet.
Under klitsynet blev der, også i år, kigget på Rosa rugosa (hybenroser). Der er ingen tvivl om at roserne 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 kulminerede med orkanen 8. januar 2005. Her var havet ”oppe” flere steder, men da stormen ikke var langvarig, har den ikke medført store stader på klitterne.
Ved Doblervej arbejdes der fortsat med at forstærke klitterne ved nedgravning af faskiner i nordsydgående retning og efterfølgende hjælmeplantning på ”de nye” klitter.
Nord for Doblervej var der besigtigelse af et område med sandflugt, hvor flere huse ligger så tæt på
stranden, at det i praksis er umuligt at forhindre, at store klitter bygges op foran husene.
Ved Hvilehjemsvej, blev der foretaget besigtigelse af en spærret sti til havet. Da afspærringen befinder sig på et ikke-klitfredet areal, det nok en sag der skal afgøres af grundejerfoeeningen/kommunen. Her kunne det også konstateres at flere års arbejde med at dæmpe sandflugten, havde resulteret i at klitterne havde opnået en god dybde.
I forbindelse med nødsituationer på stranden, f.eks. badeulykker, er der ingen garanti for at havvejene – incl. de særlige nødveje – er farbare. De lokale strandfogeder og klitfogeder er dem der bedst
kan give aktuelle oplysninger om nedkørselsmuligheder.
Følgende budget blev vedtaget:

For hele strækningen: kr 250.000
Heraf vil kommunens del udgøre: kr 41.667,Beløb er excl. moms

Jens Henrik Jakobsen
Skovfoged

