Orientering om Klituvalgets arbejde
Brinks Klit generalforsamling lørdag d. 11. juni 2011

Klitudvalget fra juni 2011: Brinks Klit og Sandklitten.

Klitudvalgets sammensætning:

•

Klitudvalget består af to medlemmer fra hver forening

•

Medlemmerne udpeges af bestyrelsen

•

Bestyrelsen aftaler med de to valgte, hvem der er tovholder

Klitudvalget arbejder for at:
1. Sikre og bevare strand og klit på strækningen øst for Hirtshals til Uggerby Strand
2. Medvirke til at oplyse og informere om naturværdier og fænomener, der knytter an til hav, strand og
klit
Klitudvalgets beføjelser
1.Klitudvalget samarbejder med Hjørring Kommune, Hirtshals havn, DN, Klitfoged og Turistforening.
Andre relevante samarbejdspartnere kan inddrages.
2. I forhandlinger med Hjørring Kommune og Hirtshals Havn deltager grundejerforeningens
formand/betstyrelse sammen med Klitudvalget
Klitudvalgets samarbejde med de 3 andre grundejerforeninger (Øster Kjul, Kjul Øster Klit, Kjul)



Klitudvalget orienterer de 3 grundejerforeninger om sager og initiativer, der kan have deres
interesse



De 3 grundejerforeninger kan inviteres til eller selv bede om at indgå i et samarbejde med
Klitudvalget om enkeltsager



Der er en stående invitation til de 3 grundejerforeninger om at indtræde i Klitudvalget

Grundejere i umiddelbar tilknytning til Brinks Klit (ikke medlemmer)
•

Grundejere i ovennævnte kategori kan rette henvendelse til Klitudvalget med ideer og forslag

•

Klitudvalget kan vælge at inddrage forslagsstillerne ved udmøntningen af deres forslag

Klitudvalgets forslag til strategi og handlinger i prioriteret rækkefølge
1. Sikring af strand og klit ved Kjul strand.
Klitudvalget vil med udgangspunkt i klitrapporten (23.5.20011) arbejde for en kystsikring ved Kjul
Strand som en kombination af
• Klapning af sand/sandfodring
• Forankring af sand ved faskiner
• Udretning af Kjul Å
Handlinger til strategipunkt 1:
Klitudvalget vil over sommeren og efteråret 2011 i samarbejde med bestyrelsen forberede og indlede
diaologen med Hjørring Kommune/Hirtshals Havn/evt. andre interessenter om klapning/ sandfodring ved
Kjul Strand samt udretning af Kjul Å.
Realistisk set vil det være svært at nå at få afsat resurser i Hjørring kommunes budget for 2012.
Derforvil vi bruge i år til at få skabt gode personlige kontakter, så vi kan få vores sag ind i budgetplanerne
fra 2013.
De øvrige grundejerforeninger vil blive inviteret med i evt. besluttende samtaler.
Klitudvalget vil sammen med klitfoged Karsten Birkebæk forsøge at tilrettlægge nedgravningen af de i
klitrapporten nævnte fyrretræstoppe.
Vi vil derfor gerne i kontakt med grundejere, som vil være med i arbejdet.
Henvendelse kan ske til Søren Uggerhøj mobil 26285576 eller Viggo Nielsen mobil 29887171.
Brug evt. mail adr.

agnesviggo@gmail.com

2. Medvirke til at oplyse og informere om naturværdier og fænomener, der knytter an til
hav, strand og klit
Handlinger til strategipunkt 2:
Klitudvalget vil på sigt tage kontakt til Dansk Naturfredningsforening og Hjørring Turistforening for at drøfte
muligheder for et samarbejde om ovennævnte strategi.
Vore ideer er foreløbig en strandens dag, solopgang i Skagerak, bjeskture, svampeture, klittens
planter/klittens liv, krigen og krigens spor, egnshistorie ect.
Vi modtager gerne jeres ideer og evt. medvirken.
Holdning til de 3 øvrige grundejerforeninger:
Klitudvalget vil til stadighed søge samarbejdet med de øvrige 3 grundejerforeninger om sager inden for
udvalgets arbejdsområde.
Hvis en af disse foreninger ønsker at gå med i klitudvalget, vil det blive imødekommet.
Hilsen
Søren og Viggo

Grundejerforeningerne: Brinks Klit - Sandklitten 3/21/2011
Til oversigt

Høringssvaret indeholder følgende kommenterede planer:

PLAN: 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb
Høringssvar til Natura 2000-plan 2009-2015, Uggerby
klitplantage og Uggerby å’s udløb – område nr. 5.
Som brugere af, og naboer til, område nr. 5, har vi de senere år
observeret en tiltagende kysterosion. I naturplanens beskrivelse af
”trusler mod områdets naturværdier” (s. 7+8) bemærkes at
råstofudvinding og udvidelse af Hirtshals Havn hindrer den naturlige
sandtransport i området. I planens indsatsområde pkt. 1.8 står: ”Den
naturlige dynamik sikres” og i pkt. 1.9: ” Det sikres at sandindvinding
samt eventuelle havneudvidelser tilpasses, således der ikke er væsentligt
negativ påvirkning af den naturlige dynamik”. Ud over at eventuelle
havneudvidelser skal tilpasses ”således der ikke er væsentligt negativ
påvirkning af den naturlige dynamik”, så mener vi, at yderligere
virkemidler skal igangsættes, således at målsætningerne for område 5
opnås. Man kunne således sikre område 5’s kyststrækning mod
yderligere erosion ved at klappe det fra havneindsejlingen oppumpede
sand tættere på kysten og/eller kører det oppumpede sand direkte ud på
kysten. Vi noterer desuden med tilfredshed, at man med denne plan
prioriterer arbejdet højt med at beskytte en række sjældne arter og
naturtyper gennem rydning, fjernelse af uønsket opvækst, bekæmpelse
af invasive arter, standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger og
indførsel eller opretholdelse af græsning. Slutteligt vil vi gerne komme
med en opfordring til og en forventning om at vi bliver inviteret til en
dialog om den del af projektet, som omhandler vort område. Med venlig
hilsen, Grundejerforeningerne: - Brinks Klit, - Sandklitten, - Øster Kjul, Kjul Øster Klit, - Kjul

Høringssvar til forslag til Vand- og Natura 2000-planer

Uddrag fra Klitsynsrapport:
Kjul Strand, d. 12. maj kl. 11.00 (Lokalnr. 350023)
Deltagere:
Annemette Andersen, Naturstyrelsen Aalborg
Karsten Birkebæk, Naturstyrelsen Vendsyssel
Jacob Friis, Naturstyrelsen Vendsyssel
Jakob Storm Bruun, Hjørring Kommune
11 lodsejere, herunder de tre grundejerforeninger; Brinks Klit (formand Else
Skands), Kjul ( Eigil Mørck) og Sandklitten (formand Jan Vidersson).
Klitsynet indledes med grundejerforeningerne giver udtryk for deres generelle
bekymringer vedr. udviklingen på kyststrækningen.
Siden sidste klitsyn er endnu en del af klitten nærmest havet forsvundet, hvilket skyldes en del
kraftige nordlige vinde sidste vinter.
Der er et udbredt ønske om at en del af sandet der pumpes op i Hirtshals Havn klappes på kyststræningen
omkring de tre bunkere.
Der er enighed også fra Naturstyrelsen og kommunen om, at dette vil reducere risikoen for at yderlige af
kystklitten forsvinder.
På strækningen hvor stranden er smallest sættes rækker med fyrretoppe.
Det drejer sig om en strækning på ca. 250 meter, der starter ca. 200 meter
vest for nedkørslen til stranden. Der sættes 15 rækker á 8 meter og der
anvendes toppe fra contortafyr på 2-2,5 meter. Der regnes med der går 22
bunker.
Grundejerforeningerne mener der vil være opbakning til frivilligt arbejde i
forbindelse med opsætning af fyrretoppe, og dette tilbud vil så vidt muligt
blive benyttet. Karsten Birkebæk tager kontakt til grundejerforeningerne når
han ved, hvornår det bliver.
Ved Kjul Å diskuteres virkningen af at denne udrettes, således den ikke
løber op ad kysten mod øst. Der er enighed om dette er af stor betydning
for at mindske erosionen af strandbredden øst for å udløbet.
Det vil være hensigtsmæssigt at for udrettet åen med en permanent løsning, således der
ikke er perioder, hvor åen løber op ad stranden. Dette kunne f.eks. gøres ved at lægge sten i kanten af åen.
Til pålægning af hø på stierne regnes med 50 små høballer.

