
Referat af klitsyn d. 11.5.2017 

Deltagere: Naturstyrelsen Skovfoged Sven Wodschow, klitfoged Hanne Jensen. KDI: Projektleder i 

kyst og klima Michael Rasmussen, sagsbehandler på klitfredning Lena Kjær, RKSK: Fra Kultur, 

Natur og Fritid: Udviklingskonsulent, projektleder og naturvejleder Søren Frederiksen, Bestyrelsen 

I Grundejerforeningen Årgab af 1976: Strandfoged Kristen Fjord Tarbensen, formand Knud 

Kølbæk.  

Program: 

Vi startede Præstegårdsvej 9, hvor Anders Aabling har sommerhus. Sti nr. 40 går over en del af 

Anders Aablings matrikel, og det blev diskuteret om dette var lovligt. Anders Aabling ville gerne 

have stien/stigen flyttet mod nord så den gik uden om hans matrikel. Det skal bemærkes, at klitten 

mod nord er meget stejl.  Lena Kjær oplyste, at der ikke kan forventes meddelt dispensation til at 

flytte stien. AA er velkommen til at søge om det, hvis han ønsker en konkret afgørelse  

  

Efterfølgende vandrede vi ned til havet via sti nr. 40. Her konstaterede vi, at klitten så meget fin 

ud, og at der var dannet en ekstra klit. Det bemærkes at sti nr. 40 ligger ud for det område, hvor 

der blev etableret bølgebrydere i 80’erne. 

Vi kørte derefter til den sydligste del af Tingodden og gik ad sti nr. 27 til havet. Her kunne vi 

konstatere, at klitten fra nedgang nr. 27 og nordpå til nedgang nr. 31 var medtaget efter stormene 

i 2015-16. Vi kunne dog også konstatere, at hjælme havde bredt sig og at klitten nogle steder 

havde sat sig, så den var knap så stejl som sidste år. 

Konklusion: 

Naturstyrelsen vil via klitfoged Hanne Jensen sørge for, at der bliver udlagt gran/kvister i 

vindhullerne for at dæmpe sandflugt. Endvidere vil der i et vist omfang også blive udlagt gran på 

andre udsatte steder samt plantet hjælme. Som nævnt tidligere bliver der i år revlefodret på 

strækningen mellem stierne 31 og 27.   

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/faelles-redning-af-strandene-noedvendig/. Kronikken er 

skrevet af 2 specialister fra det rådgivende ingeniørfirma Cowi, og de anbefaler en kombination af 

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8520950/faelles-redning-af-strandene-noedvendig/
http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8520950/faelles-redning-af-strandene-noedvendig/


hård og blød kystbeskyttelse. Vi henviste til andre strækninger, hvor man havde anvendt hård 

kystsikring og at forebyggelse er bedre end ”brandslukning”. 

 

Michael Rasmussen fra KDI fremførte, at KDI planlægger indsatsen på Vestkysten efter 

målsætningen i Fællesaftalen, og at KDI må prioritere efter den bevilling, som er givet til opgaven. 

Der er god klitstyrke og derfor god sikkerhed mod gennembrud på dette sted, så derfor bliver 

andre strækninger prioriteret først.   Om hård kystsikring senere kunne blive aktuel ville afhænge 

af udviklingen, men det er primært sandfodring man satser på, bla. fordi hård kystsikring påvirker 

naboområder negativt. 

Afslutning: 

NST, KDI og RKSK kørte afslutningsvist til sti 50. Her blev det konstateret, at NST har udført 

sandflugtsdæmpende foranstaltninger således som aftalt på klitsynet i 2016. Det blev aftalt, at 

NST igen i 2017 sætter faskiner/lægger fyrretoppe og planter hjælme foran klitten på strækningen 

fra Sdr. mole til lidt syd for sti 50.  

Formand for Grundejerforeningen 

Knud Kølbæk.  

 


