
Naturstyrelsens opgaver i klitterne

• Drift af Naturstyrelsens arealer

• Sandflugt

• Kystbeskyttelse: Kystdirektoratet

• Klitfredning: Kystdirektoratet

• Naturbeskyttelseslovens regler om 
færdsel: Miljøstyrelsen



Sandflugthistorie

Den seneste sandflugtsperiode: 
1500-1800. 

To årsager:
1. Hård udnyttelse
2. ”Lille istid” med lavere
temperatur og mere vand bundet i 
is på polerne og i gletschere samt 
hyppigere og kraftigere blæst. 



Sandflugthistorie

Sandflugtsloven 1853:
• Hjemmel til at ekspropiere

klitarealer og rejse skov
• 100 år efter var mere end 

40.000 ha klittter omdannet til 
plantage langs den jyske 
vestkyst



Sandflugthistorie

Med Naturbeskyttelsesloven i 1992 
blev det blev overladt til 
miljøministeren at iværksætte de 
foranstaltninger, som er 
nødvendige for at dæmpe
sandflugt på de klitfredede arealer 
– i praksis løses opgaven af 
Naturstyrelsens lokale enheder.



Sandflugthistorie
Wilhjelmudvalget 2001:
Klitterne slippes fri
Danmark har et særligt internationalt ansvar for bevarelse af klitter og klitheder.
Forvaltningen af klitlandskaberne bør ske på en måde der fremmer naturværdierne og 
klitdæmpning kun gennemføres hvor det er nødvendigt af hensyn til sikring af væsentlige
samfundsværdier mod sandflugt eller for at forebygge uacceptable gener forbundet
med sandfygning. 

I den praktiske forvaltning af klitterne bør der gennemføres en række tiltag,
herunder kontrol med slid fra publikum ved regulering eller eventuelt afspærring
af færdslen, anvendelse af naturnære materialer ved dæmpning af sandflugt,
forbud mod plantning af andet end hjelme, forbud mod gødskning og sprøjtning
samt pleje og gradvis retablering af klithede ved rydning af visse kystnære dele
af klitplantager.



Sandflugt

Efter Naturbeskyttelsesloven har 
Naturstyrelsen til opgave at 
iværksætte de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at dæmpe 
sandflugt på klitfredede arealer. 

Naturstyrelsen Blåvandshuk 
varetager sandflugtsbekæmpelsen 
i på Fanø, i Varde Kommune og i 
den sydlige del af Ringkøbing-
Skjern Kommune.



Sandflugt

Beslutning om, hvorvidt der skal 
iværksættes dæmpningsforanstaltninger, 
sker på baggrund af en afvejning af på 
den ene side
1. hensynet til naturen, herunder de 

internationale 
naturbeskyttelsesinteresser, 
landskabet og udgiften til dæmpningen 
og på den anden side 

2. andre berørte samfundsværdier. 



Sandflugt

Dæmpningsarbejdet består af 
plantning af hjelme, udlægning af 
kvas og påkørsel af halm på 
stierne.



Bekæmpelse af sandflugt

• 4 klitfogeder
• 20 klitarbejdere
• Grundejerforeninger 

(frivillige) 

Besigtigelse eller drøftelse af konkrete 
emner i klitterne kan aftales med 
Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Kontakt skovfoged Henrik Lykke Sørensen, 
HLS@nst.dk, 
telefon 20 11 89 54



Færdsel i klitter



Rynket rose – en invasiv art



Rynket rose – en invasiv art


