Vendsyssel
Ref. CKJAE
Den 29. juni 2016

Klitsyn i Jammerbugt Kommune 2016
Rødhus, Strandfogedensvej, d. 26. april kl. 9.00. (Lokalnr. 350026)
Deltagere:
Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune
Bent Pedersen, entreprenør
Jon Lønstrup, Naturstyrelsen Vendsyssel
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel
Klitterne ved Strandfogedensvej og syd på ser alt overvejende stabile ud. I lighed
med 2015 pålægges halm på stierne mellem Rødhus og Blokhus.
Ved den fjerde sti nord for Strandfogedensvej dæmpes brud i klitten. Der udlægges
20 bunker. Desuden nedskæres på både syd og nordkant, anslået 20 meter.
Ved den efterfølgende sti, nr. 5, der har flere grene længst nede ved stranden, blev
én forgrening i 2015 spærret med henblik på at lukke denne. Ved denne forgrening
er brug for yderligere 4 bunker. Parallelt med denne er der endnu en forgrening og
et potentielt fremtidigt skår. Her udlægges 15 bunker med henblik på at lukke
forgreningen, så sti 5 blot har én nedgang fremadrettet.

Blokhus, Strandvejen d. 26. april kl. 10.00. (Lokalnr. 350026)
Deltagere:
Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune
Bent Pedersen, entreprenør
Jon Lønstrup, Naturstyrelsen Vendsyssel
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel
5 lodsejere / interessenter

Klitterne står fortsat meget blottet ved Sømærket, syd for nedkørslen.
Der nedskæres i alt 50 meter fra rundingen ved nedkørslen og hen til sømærket.
Nedskæring prioriteres der, hvor udhulningen er mest udpræget. Der udlægges
fyrretoppe på de øverste 2-3 meter fra rundingen ved nedkørslen hen mod
sømærket. Til dette bruges 30 bunker.
Umiddelbart syd for fyrretop-rækkerne på stranden fra 2015 er der etableret en
nedgang til stranden, hvilket bevirker, at der på grund af færdslen er ved at opstå
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et brud med risiko for øget sandflugt. Stien og skåret afspærres med toppe. Det
skønnes at der til dette skal anvendes 20 bunker.
Der ligges halm på stien ud for det gamle spilhus, således at adgangen fra
sømærket til stranden/badhusene fokuseres her. For at mindske sliddet på stiens
kanter udlægges 4 bunker der, hvor sliddet vurderes at være hårdest.
Ved sømærket udlægges ca. 10 baller halm for at mindske sliddet, hvor færdslen er
meget intens.
Syd for fyret plantes 3.000 hjelme, idet sandflugten her er særligt udpræget på
grund af slid fra fladefærdsel.

Umiddelbart nord for nedkørslen ved rundingen ligges ikke halm på stierne i
modsætning til tidligere, idet stierne ikke vurderes anvendt i større stil og
vegetationen således er ved at etablere sig i sporene og ikke bør tildækkes.
Ved sti 40 nedskæres ved klittoppen 10 meter og der udlægges 5 bunker for at
snøre nydannede skår af og lede færdslen af den oprindelige sti.
Klitterne nord for nedkørslen bliver højere og nye klitter er under dannelse ved
klitfoden. Flere steder er hjelme ved at etablere sig. Det vurderes ikke nødvendigt
at foretage yderligere sandflugtsdæmpning i 2016.
Ved sti 31 besigtiges brud, der de seneste år er blevet dæmpet for. Bruddet er ved
at lukke sig stille og roligt og vegetationen ved at etablere sig igen. I 2016
nedskæres ca. 10 meter øverst i bruddet. Der udlægges 3 bunker, hvor dette kan
bidrage til at vegetationen får ro til at etablere sig. Mindre parallelsti nord for sti 31
lukkes, til dette bruges 2 bunker.

De nordligste stier på strækningen er tilknyttet grundejerforeninger, der møder op
ved Saltum Strandvej og eventuelle tiltag beskrives således under næste punkt (nb
sti 23+24). På de øvrige officielle stier mellem Blokhus Strandvej og Saltum
Strandvej udlægges halm i som i 2015.

Saltum Strandvej, d. 26. april kl. 11.30. (Lokalnr. 350026)
Deltagere:
Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune
Bent Pedersen, entreprenør
Jon Lønstrup, Naturstyrelsen Vendsyssel
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel
3 lodsejere / interessenter
Grundejerforeningens repræsentanter ønsker at drøfte forløbet af sti 24.
Stien ønskes flyttet fra nuværende forløb til et sydligere forløb.
Det aftales at grundejerforeningen sender relevant materiale til Jammerbugt
Kommune, der herefter går i dialog med grundejerne om at finde en brugbar
løsning. Der udlægges ikke halm på sti 24 i 2016.
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Sti 23 er i 2015 blevet omlagt fra klittoppen til et sydligere og lidt lavere forløb. Der
ligges ikke halm på stien i år.
Ved Saltum Strandvej er vegetationen ved at etablere sig bag kiosken. Til
supplering af de toppe, der blev udlagt i 2014 anvendes 4 bunke. I klitterne vest for
kiosken mod stranden bruges ligeledes 4 bunker.
Ved sti 15 diskuteres ligeledes udfordringer omkring stiforløbet. Færdslen er de
senere år besværliggjort af at klitterne vokser og stien dermed er blevet væsentlig
mere stejl. Det bevirker, at der er flere, der i stedet tager bilen via nedkørslen ved
kiosken. Således opleves der øget færdsel med bil på stranden. Jammerbugt
kommune tager dialogen med grundejerforeningen.
Der lægges halm på stierne på strækningen fra Saltum Strandvej og til Grønhøj
Strandvej.

Grønhøj Strandvej, d. 26. april kl. 12.30. (Lokalnr. 350026)
Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune
Jon Lønstrup, Naturstyrelsen Vendsyssel
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel
2 lodsejere / interessenter
Ved sti 9 ønsker grundejerforeningen ikke, at der bliver pålagt halm, da klitten er
meget stejl og halmen vil gøre færdslen vanskelig. Ligeledes gælder for sti 4 og sti
3.
Ved sti nr. 4 oplever grundejerne stadig problemer med at bækken løber over sine
breder og oversvømmer stien.
Jammerbugt Kommune oplyser, at vedligeholdelsespligten påhviler lodsejerne.
Ønsker grundejerforeningen fysiske ændringer ved bækkens forløb kræves
dispensation.
Der er fortsat udfordringer omkring sandflugt ved trappen ved Bettysvej (mellem
sti 2 og 3). Det er hensigten at stoppe færdsel via skåret nord for den eksisterende
trappe, hvorfor der her udlægges 10 bunker til at omdirigere færdselen. For at
mindske udhulning ved og omkring trappen udlægges her ligeledes 10 bunker.
Ved Nybækken nedskæres ca. 30 meter i lighed med sidste år.
Øvrige stier pålægges halm på stierne.
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