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Blåvandshuk 
Ref. SWO 
Den 16. maj 2017 

 

Notat  

Klitsyn i Årgab 11. maj 2017 
 

 

Klitsynet var ønsket af Grundejerforeningen Årgab af 1976 og Kystdirektoratet 
 
Deltagere:  
Michael Rasmussen og Lena Kjær fra Kystdirektoratet,  
Knud Kølbæk og Kristian Fjord Tarbensen fra Grundejerforeningen Årgab af 1976, 
Søren Frederiksen fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 
Hanne Jensen og Sven Wodschow fra Naturstyrelsen, Blåvandshuk. 

Præstegårdsvej 9, matr.nr. 73e Strandgårde Holmsland Klit/ Sti 40 

 
Ejeren Anders Aabling havde henvendt sig med ønsket om at få flyttet sti 40, fra nuværende 
placering der går tværs over grunden, til den jf. matrikelkortet udlagte trace. Desuden 
ønskede ejeren oplyst eventuelle klagemuligheder såfremt hans første ønske ikke blev 
opfyldt. 
 
Sven Wodschow oplyste: 
-at matriklen i sin helhed er omfattet af klitfredning, hvorfor der alligevel vil være fri adgang 
til at færdes på grunden jf. naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser 
-at stien har det mest naturlige forløb op over klitten og i øvrigt har ligget der lige så længe 
som huset, 
-at det ville forøge sandflugtsrisikoen at flytte den til den meget stejlere strækning, 
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og endelig at det krævede dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
klitfredningsbestemmelser at flytte stien når det ikke var af dæmpningshensyn. 
 
Lena Kjær oplyste dertil, at det ikke kunne forventes, at der ville blive meddelt dispensation 
til at flytte stien, men at Anders Aabling selvfølgelig var velkommen til at søge en sådan 
dispensation, hvilket så ville give ham mulighed for at klage over en konkret afgørelse der 
måtte gå ham i mod. 
 
Det var ikke indtrykket at Anders Aabling ville gå videre med sagen. 
 
Nedenfor sti 40 
 
Bred strand, nye klitdannelser og hjælme i god vækst, det har næsten aldrig set bedre ud. 
 
 
Nedenfor sti 27 
 
Smallere strand. Knud Kølbæk så hårdt medtagne klitter, Hanne Jensen og Sven Wodschow 
delte ikke grundejerforeningens bekymring, men så klitter, der var skredet fint ned med 
mange hjælme i god vækst, uden nævneværdigt behov for supplerende hjælmeplantning.  
 
Reparationen af hullet i klitten vest for Nordsø Camping skrider fint frem: 

 
2008 

 

 
2016 
 

Nedenfor sti 50 
 
Der kunne ikke konstateres spor af forøget sandflugt bag klitten, den opsatte kvasrække 
havde dog fanget meget sand og det blev aftalt at videreføre de ekstraordinære 
dæmpningsforanstaltninger, der blev aftalt mellem KDI og NST i 2016 for strækningen 
mellem sdr. mole til lidt syd for sti 50. 
Arbejdet udføres for KDI’s regning. 
Anslås til 20.-30.000 kr. 
 
Budgetramme Årgab 2017 
Dæmpningsarbejder 
220.000 kr. 
 
 
 


