
Er det en dødsdom for Lille Klit? 

Bestyrelsen har drøftet og fulgt sagen vedr. sommerhusejere omkring Lille Klit. Disse sommerhusejere er 

meget bekymrede for udskridning i området. I forhold til Lille Klit har vi fremsendt nedenstående til Teknisk 

Forvaltning i Vejle Kommune. 

”I referat fra udvalgets møde den 8. marts, kan vi forstå,   

- at de stejle skredskrænter, der grænser op til bl.a. p-pladsens nordøstlige del, vurderes at være 

ustabile og udsat for erosion og opblødning. I takt med at det store skred mod nord evt. udvikler 

sig, vurderes det desuden at skredområdet vil synke, og at skrænterne dermed vil blive højere 

og højere, hvilket yderligere mindsker stabiliteten og øger erosionsfaren i forhold til den nordlige P-

plads. 

- at P-pladsen og vejarealet mod syd vurderes umiddelbart at være stabile i deres nuværende 
udformning, men da beplantningen, er blevet fjernet, må det forventes, at overfladen pga. vind og 
vejr kan erodere og at det derved kan ændre på stabilitetsforholdene. 

Endvidere er det oplyst, det er kommunens plan at reparere det seneste opståede hul i skrænten i det 

nordlige hjørne af P-plads-området. Et forslag om mere kystsikring i form af stensætninger blev afvist. Der 

blev desuden stillet spørgsmål ved, om beplantning af træer vil skabe yderligere sætninger og at dette skulle 

undersøges inden evt. beplantning. 

I givet fald finder Grundejerforeningen det rigtig ærgerligt for vores 

område. Lille Klit er en lille attraktion i sig selv og et yndet rejsemål fra 

borgere fra Vejle og Fredericia, når man vil sidde og nye udsigten over 

Vejle Fjord. Endvidere er det et område på strækningen, hvor 

handicappede i kørestol kan nyde udsigten. 

Vi noterer med tilfredshed, at Natur og Miljøudvalget på sit seneste 

møde den 17. maj 2021 har besluttet at gennemføre feltbesøg og 

efterfølgende borgermøde om de fysiske strukturer i området ved 

Hvidbjerg og Mørkholt. 

Vi ser med spænding frem mod fremlæggelse af resultaterne og håber 

naturligvis det kan føre frem mod mere langsigtede løsninger for at 

bevare Lille Klit.” 

 
På vegne af Grundejerforeningen 
Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
Egon Sørensen, formand 
 


