Klitsynsrapport 2006
Thyborøn-Harboøre Kommune
Den 28. juni 2006, 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:

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

Synsrapport:
Generelt for den strækningen af Vestkysten hvor Klosterheden Statsskovdistrikt er ansvarlig for
sandflugtsdæmpningen og administrerer reglerne om sandflugt i Naturbeskyttelsesloven - fra Thyborøn i nord til Sidselsbjerg Strand i syd:
Vejrmæssigt har efterår/vinter 2005-06 været rolig, med megen vind fra østlige retninger, og der
har ikke været deciderede storme fra vestlige retninger. Så klitterne har ikke været nævneværdigt
påvirket af vejret. Der kunne dog flere steder, især ved større p-pladser, konstateres et varierende
slid på klitterne, der primært er forårsaget af klatren og rutschen.
Generelt har klitsynsholdet i år haft fokus på skiltningen ved de mange p-pladser ved stranden på
hele strækningen. Pladserne administreres både af kommunerne, amtet og Skov- og Naturstyrelsen. Der er generelt mange informationer til strandgæsterne – information med baderåd, om
klitstierne, om Kystdirektoratets arbejder på stranden, om strandinger på kysten, om forskellige tilbud om arrangementer i naturen m.m.. Generelt er der anvendt mange forskellige designs på skiltestandere og -holdere, og det kunne konstateres at ikke alle skilte var vedligeholdt og skiltene var
skiftet i tide. Mange af budskaberne kunne ganske enkelt ikke læses. Man bør gøre sig nøje overvejelser om hvad der er nødvendigt, og hvad der er unødvendigt. Klosterheden Statsskovdistrikt
påtænker, i løbet af 2007, at tage initiativ til at indkalde relevante myndigheder m.v. for en nærmere drøftelse af hvordan der kunne ”ryddes op i skilteskoven” ved stranden. Nummereringen af
klitstier/havveje var alle enige om, er en meget god ordning. Enkelte steder manglede skiltene, og
flere steder, på vestsiden af klitterne, var kun en mindre del af skiltestanderen synlig, da den var
delvist tilsandet.
Som følge af den generelt ekstensiverede pleje af klitterne, er standarten af vedligeholdelsen af
adgangsvejene til stranden, de såkaldte havveje, blevet mere svingende end tidligere, da der ikke
er behov for så megen kørsel i forbindelse med klitarbejdet. De havveje der benyttes til Kystdirektoratets og skovdistriktets arbejdskørsel er (normalt) farbare for traktorer. Disse benyttes også af
strandfogederne til varetagelsen af deres opgaver på stranden.
Det bør overvejes om der med passende mellemrum langs stranden er havveje, der, i princippet,
altid bør være farbare for traktorer. Her tænkes absolut ikke på alle nummererede klitstier, men på
større stier/havveje med f.eks. ca. 5 km´s afstand. Dette påtænkes drøftet med de berørte myndigheder. Endvidere er der også spørgsmålet om de adgangsveje der, bl.a. på kort, er markeret som

nødveje. Der kan ikke gives garanti for, at disse altid er farbare – og det vil, stort set, altid være
umuligt at køre en ambulance helt ud på stranden. De lokale strandfogeder og klitfogeder er dem
der bedst kender den aktuelle standart for nødvejene.
Efter de seneste års opmærksomhed på forekomsten af Rosa rugosa (hybenroser), er der ingen
tvivl om at vi står overfor et alvorligt problem. Efter flere eksperters udsagn det største problem i
den danske natur i dag. Det store problem er rosernes aggressive vækst, der fortrænger alle øvrige naturligt hjemmehørende arter. Der arbejdes på flere fronter på at finde egnede metoder til at
bekæmpe roserne. Skovdistriktet følger med stor interesse dette arbejde, og vil selv iværksætte
småforsøg på egnede lokaliteter.
Klitsynet iThyborøn-Harboøre Kommune:
Klitsynet startede i år nordfra. Der var ingen, der på forhånd havde meddelt, at de ønskede at møde synsholdet.
Ved Doblervej og Hvilehjemsvej er klitterne i ”fin form” – vegetationen er i god vækst og klitternes
dybde og højde er god. De forudgående års indsats har ikke været forgæves.
I Vejlby havde synsholdet en diskussion om lovligheden af hegn opsat på vestsiden af vejen, der
fører til p-pladsen umiddelbart nord for Ferring Sø. Hegnene har til hensigt at hindre færdsel på
klitfredede arealer fra sommerhusområdet til stranden
Generelt var der ingen problemer på strækningen.
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

