
Åbent brev til bestyrelsesmedlemmer og grundejere i Grundejerforeningen Stauning 
Vesterstrand 
 
Kære alle 
 
Jeg skriver dette brev for at udtrykke min bekymring for, at bestyrelsens beslutning om at 
indhegne et større areal langs fjorden med elektrisk hegn til brug for græssende kvæg vil 
afskære eller væsentligt forringe de enkelte grundejeres adgang til fjorden via de naturlige 
adgangsveje ved enden af Klitrosevej, Gyvelvej og mellem Gyvelvej og Syrenvej.  
 
Bestyrelsen besluttede i 2018/2019 på foreningens vegne at igangsætte et 
”naturplejeprojekt” langs fjordlinjen. Som led heri blev arealet langs fjorden ud for 
Klitrosevej fræset op i januar/februar 2019 med det resultat, at sejlrenden og den lille 
”havn” ved Klitrosevej blev ødelagt til ulempe for de grundejere, der hidtil har anvendt 
arealet til at sejle og fiske fra. Projektet er kort nævnt i formandens beretning fra 2019 og 
nyhedsmail nr. 34 fra februar 2019.  
 
Jeg er blevet opmærksom på, at bestyrelsen som næste del af projektet planlægger at lade 
en større del af arealet langs fjorden ud for Klitrosevej og Gyvelvej indhegne med elektrisk 
hegn, så der kan indsættes græssende kvæg på arealet. Hvis indhegningen udgør et 
sammenhængende areal, er det nødvendigt at etablere sluser, hvis de nuværende 
adgangsveje fra Klitrosevej, Gyvelvej og mellem Gyvelvej og Syrenvej skal bevares.  
 
I samme forbindelse skal det bemærkes, at der på Klitrosevej stadig er folk, som benytter 
Ringkøbing Fjord – eksempelvis til sejlads med havkajak og fiskeri på fjorden. Hvordan det 
ser ud ved de andre veje er jeg ikke bekendt med, men man ser dog stadig både sejle ud på 
fiskeri herfra. 
 
Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre bestyrelsen til forud for den kommende 
generalforsamling at oplyse, hvordan bestyrelsen vil sikre, at de nuværende naturlige 
adgangsveje til fjorden fra Klitrosevej, Gyvelvej og mellem Gyvelvej og Syrenvej bevares, 
herunder hvilke aftaler, der er indgået med Ringkøbing Skjern Kommune om afholdelse af 
udgifter til indhegning og sluser, de nærmere detaljer i den aftale, som bestyrelsen har 
indgået med den/de relevante kvægavlere, herunder leje af jord og afholdelse af 
omkostninger til pleje af dyr m.v.  Da forslaget har praktisk og økonomisk betydning for 
foreningen bør det efter min mening drøftes på den kommende generalforsamling. 
 
Sluttelig må det nævnes, at bestyrelsen for Grundejerforeningen på ingen måde har 
beføjelser eller mandat til, at begrænse grundejernes adgang til fjorden ved de ovennævnte 
adgangsveje. 
 
 
Thomas Kraft. 
Klitrosevej 21. 
 


