Hvidbjerg eller Grønbjerg?
Hvidbjerg Klit er ikke så hvid, som den har været.
Flere og flere områder bliver grønne og alt for
mange træer har fået lov at vokse frit uden
regulering. Beboerne omkring klitten har længe
været ærgerlige over denne udvikling og derfor
havde Grundejerforeningen sammen med de lokale
beboere indkaldt til et fællesmøde mellem
forvaltning og Naturstyrelse i januar måned 2020. I
mødet deltog: Egon Sørensen, fmd.
Grundejerforeningen Hvidbjerg, Høll og Mørkholt,
Marianne Nielsen, Gitte Papuga, Vivi Rasmussen,
Knud Strandbæk, Karin Egeskov Petersen, Trine Hedemand, Vejle Kommune og Gert Hougaard Rasmussen,
Naturstyrelsen Trekantområdet.
Vi kunne på mødet bl.a. påpege følgende:
•
•
•
•

Nordlige del af Klitten mangler sand
Træer på toppen af Klitten sander til, så stammer er dækket, så kun kroner stikker op
Tidligere plateau nær toppen af Klitten er gennem de senere år helt forsvundet
Ønske om, at der kan blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan

Hvidbjerg Klit er omfattet af en landskabsfredning fra 1970. Fredningen bygger på en langt ældre
overenskomst tilbage fra 1937, som desværre er forholdsvis ukonkret. Der indgår derfor ingen klare
plejetiltag i fredningen. Der er tilbage før 1989 blevet plantet rosa rugosa på klittoppen samt hjælme til
sanddæmpning. Der har samtidig ved flere lejligheder været givet dispensation fra fredningen til opsætning
af ”snehegn” samt kontrolleret tilbageførsel af sand fra enkelte nabogrunde.
Vejle Kommune og Naturstyrelsen er indstillet på, at der bliver udarbejdet en plejeplan for Hvidbjerg Klit.
Planen skal godkendes politisk af Vejle Kommune samt af Fredningsnævnet. I første omgang udarbejder
kommune og styrelse et udkast, som efterfølgende vil blive drøftet med arbejdsgruppen.
I sammenhæng med en plejeplan har kommune og Styrelse et ønske om at kunne få etableret et formelt
partnerskab med grundejerforeningen omkring udførelse af særlige plejeindsatser.

•

Mødet blev afsluttet med en fælles besigtigelse af
Klitten. Her blev følgende forhold besigtiget og drøftet:
•
Mindre partier med Rosa Rugosa i Klittens
nordvestlige hjørne samt langs kysten i den sydlige del
•
Tiltagende opvækst af gyvel flere steder rundt på
Klitten – særligt langs det nordlige skel og i forbindelse
med de indplantede bånd af hjælme rundt på Klitten
•
Spredt opvækst af løvtræer rundt på Klitten –
særligt birk og bjergfyr ude på klitten, mens eg gradvist
breder sig ud længere ud fra bevoksningerne langs den vestlige kant
I den nordlige del eroderes Klitten i et øst-vest gående parti fra strandbredden til klittoppen, hvorved
der blottes mange af de tynde lerholdige lag, som indgår i klittens opbygning. Vurderingen er, at

•
•
•
•

erosionen skabes i et samspil mellem menneskelig færdsel og vindaktivitet fra øst-syd-øst i
vinterhalvåret fra nov-maj.
Der blev udtrykt ønske om at kunne genindføre forsøg med opsætning af ”snehegn” i vinterhalvåret
Den sydlige 2/3 af Klitten får gradvist mere og mere overfladebevoksning af græsser og laver, som
holder på sandet, men samtidig skjuler den ”hvide klit”.
Endelig besigtigedes en forekomst i Klittens sydlige del, hvor der angiveligt skulle være blottet brunkul.
Det viste sig at være udfældning af et fast al-lag omkring en halv meter under eksisterende overflade.
Det vil være optimalt, hvis en førstegangspleje vil kunne integreres i et evt. kommende udsigtsprojekt.

Til Vejle Amts Folkeblad har Gert Hougaard Rasmussen fra Naturstyrelsen bl.a. udtalt følgende:
Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for Hvidbjerg, og Gert Hougaard
Rasmussen forklarer, at noget skal gøres ved Hvidbjerg, det er oplagt. Men
helt simpelt er det ikke.
- Der er tre elementer i det. Der er stedets geologi, vi skal tage højde for. Der
er en fredning af klitten, som der skal tages højde for, og der er ønsker fra
brugerne af Hvidbjerg. Men de ønsker er jo ikke nødvendigvis de samme. Jo
mere hvid Hvidbjerg er, jo mere fygesand er der, og det er naboerne ikke er
interesseret i. Og omvendt vil en for grøn klint ændre det kulturmæssige i, at der jo netop er tale om
"Hvidbjerg". Det er en balancegang, og der er ingen grund til at stikke folk blår i øjnene. Vi kommer ikke til
at gøre alle lige tilfredse, siger Gert Haugaard Rasmussen.

