Referat af klitsyn d. 11.5.2016
Deltagere: Naturstyrelsen Skovfoged Sven Wodschow, klitfoged Hanne Jensen. KDI: Senior
kysttekniker John Jensen, Projektleder i Søterritoriet Gitte Grimstrup, sagsbehandler på klitfredning
Lena Kjær, RKSK: Næstformand i udvalget Teknik og Miljø John G. Christensen, Fra forvaltningen:
Fagleder Land og Vand Ivan Thesbjerg, Kyst- og Turismespecialist Leif Andersen, Bestyrelsen:
Strandfoged Kristen Fjord Tarbensen, formand Knud Kølbæk. Derudover deltog Peter Mathiesen,
Stormgade 82, Hvide Sande.
Program:
Vi vandrede på toppen af klitten fra den sydlige del af Tingodden, nedgang nr. 27 til nedgang 30.
Vi så de efterhånden meget store vindhuller, der tilsyneladende bliver større hvert år. Endvidere
konstaterede vi, at nedganggene 28, 29 og 30 var meget stejle. Som bekendt har det endnu ikke
været muligt at udlægge stiger ved nr. 29 og 30, og om det bliver muligt i år er meget usikkert.
Klitterne er på strækningen flere steder efterhånden tæt på at være lodrette indtil til nogle få meter
nord for nedgang 30. Ved nedgangene 30 og 29 er der ophængt sedler med advarsel om
nedstyrtningsfare, men desværre bliver sedlerne fjernet/flyver væk.
Konklusion:
Naturstyrelsen vil via klitfoged Hanne Jensen sørge for, at der bliver udlagt gran/kvister i vindhullerne
for at dæmpe den tiltagende sandflugt. Endvidere vil der i et vist omfang også blive udlagt gran på
andre udsatte steder samt plantet hjælme/marhalm. Ud over den sædvanlige fodring med oprenset
sand fra havnen er planen at revlefodre strækningen mellem stierne 31 og 48. Arbejdet forventes
udført indenfor tidsrummet juni til medio august. Der er sydgående materialetransport, så kystprofilen på
strækningen nr. 27-31 vil blive styrket.

Derudover var der som ventet uenighed om, hvad der skulle gøres, og de velkendte argumenter blev
fremført.
Bestyrelsen m. fl. fremførte igen ønsket om bølgebrydere for at forhindre, at havet hvert år æder af
klitten og den dermed tiltagende sandflugt, samt tiltagende risiko for gennembrud. Der blev her bla.
henvist til kronik i JP. af 18.3.2016 http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8520950/faellesredning-af-strandene-noedvendig/. Kronikken er skrevet af 2 specialister fra det rådgivende
ingeniørfirma Cowi, og de anbefaler en kombination af hård og blød kystbeskyttelse. Vi henviste til
andre strækninger, hvor man havde anvendt hård kyssikring og at forebyggelse er bedre end
”brandslukning”.

John Jensen fra KDI viste tegninger og andet materiale og fremførte, at KDI vil blive holdt op på at
overholde målsætningen om nul tilbagerykning af kysten på den aktuelle strækning, samt at
strategien for kystbeskyttelsesindsatsen primært består i kystfodring. Om hård kystsikring senere
kunne blive aktuel ville afhænge af udviklingen, men det er, så vidt vi kan vurdere, så absolut
sandfodring man satser på, bla. fordi hård kystsikring påvirker naboområder negativt.
Klitterne sorterer under naturstyrelsen, men klitfredning er overflyttet til KDI. Klitternes naturlige
udvikling/afvikling må følge naturens gang. Sandflugt søger man dog at dæmpe, som det er anført
ovenfor.
Afslutning:
Vi kørte til stranden umiddelbart syd for Hvide Sande, hvor man sandfodrer med overskudssand fra
havnen. Peter Mathiesen, Stormgade 82, Hvide Sande var stærkt generet - sammen med andre
naboer – af det meget finkornede sand som kom i tagrender, græsplænen m. m. KDI vil i år udlægge
kvas/fyrretoppe ved klitfoden, da KDI er interesseret i at beholde sandet på stranden/kysten.
Formand for Grundejerforeningen
Knud Kølbæk.

