
Nyhedsbrev oktober 2017.              Grundejerforeningen Vesterklit 

 

 

Kære medlemmer. 

Sommeren er forbi, og efteråret har vist sin farverige skønhed! 

Vi håber, alle har haft en dejlig sommer selv om vejrguderne ikke altid opførte sig som forventet. 

Mountainbikes: 

I har måske bemærket, at det er lykkedes os at få Hjørring kommune til at opsætte diskrete 

træpæle med cykling forbudt ved indgangen til de fleste stier i vort område. Samtidig har Natur-

styrelsen etableret en mountainbike bane i Tversted skoven med udgangspunkt fra parkerings-

pladsen ved Tversted søerne. Efter sigende er der stor tilfredshed med banen fra brugernes side. 

Det skulle gerne medføre, at en mountainbike på stierne bliver et meget sjældent syn – helst et 

ikke eksisterende syn.  

Flodbækken: 

Ufremkommeligheden ved Flodbækkens udløb i stranden på grund af oversvømmelse har 

desværre til gengæld været eksisterende i det meste af foråret og sommeren. Vi har længe været i 

dialog med kommunen om at finde en løsning på dette irriterende problem og frem for alt at finde 

en løsning, der kan sikre, at vi ikke står med samme problem til næste år. Kommunen mener med 

henvisning til Naturbeskyttelsesloven §8, at de ikke har hjemmel til at regulere Flodbækkens udløb 

hen over stranden, så oversvømmelse undgås. De mener, det kan udløse en bødestraf m.m.  

I efterårsferien har der været besigtigelse på ”åstedet” og drøftelse af løsningsmuligheder.  

Repræsentanter for Hjørring kommunes afdeling for Park og Vej, Grundejerforeningen Poul Ankers 

Klit, Grundejerforeningen Paradisdalen, Tversted Borger- og turistforening, Carsten og under-

tegnede deltog. 

Alle er enige om, at situationen er uholdbar. Det er nu aftalt, at kommunen inden foråret 2018 vil 

foretage følgende: 1. Der foretages grødeskæring fra stranden op mod den gamle faste bro for at 

sikre større gennemstrømningshastighed. Effekten skulle gerne være, at vandet selv kan 

opretholde et tilstrækkeligt afløb til havet. 2. Den relativt nye flydebro forlænges og hæves, så den 

strækker sig fra den gamle faste bro og et stykke længere ud mod stranden end den nuværende, 

og stien beskæres så tilgængeligheden øges. 3. Nogle har af nød de seneste måneder trampet en 

ny sti vest for Flodbækken og op over klitten til stranden. Denne ”nye” sti er ikke specielt 

fremkommelig især ikke for gangbesværede. Stien beskæres og gøres mere tilgængelig, så den er 

et alternativ, hvis området igen (mod forventning) bliver oversvømmet.  4. Der etableres en ny sti i 

det højere terræn øst for Flodbækken, hvis bevoksningen ikke er blevet for kraftig. Der har for 

mange år siden været en sti i området. Denne nye stiføring har været ønsket af mange, da det 

giver mulighed for en rundtur langs Flodbækken via stranden og Tversted søerne.  



Nye link: 

Der er tilføjet flere nye link for at lette adgangen til interessante og nyttige emner og hjemmesider 

for jer og andre, som logger på vores hjemmeside. Bl.a. kan badevandskvaliteten og tømnings-

planen for affald nu hentes direkte.  

Vi oplever over tid betydelige ændringer i strandens bredde og klitternes form og struktur. Der har 

været formodninger om, at udbygningen af havnen i Hirtshals har indflydelse på især strandens 

bredde, men en stor rapport fra 2014 konkluderer, at dette ikke er tilfældet. Rapporten ligger også 

som et nyt link.   

Affald – Storskrald: 

Vi er fortsat i dialog med Hjørring kommune både på politisk og embedsmandsplan om det 

rimelige og hensigtsmæssige i, dels at muligheden for aflevering af husholdningsaffald på 

genbrugspladserne uden for normale tømningstider nu er fjernet, og dels det forhold at vi som 

ejere af sommerhuse skal betale samme gebyr for at kunne rekvirere afhentning af storskrald, som 

helårsbeboerne skal, selv om vi benytter muligheden i meget begrænset omfang - om over-

hovedet. 

Markering af stierne fra stranden: 

Vi er mange, der har oplevet, at det kan være svært fra strandsiden at finde indgangen til stierne. 

Kommunen vil levere træpæle med et diskret sti skilt, som grundejerforeningerne så selv må 

placere ud for de mest benyttede stier i det omfattende stisystem. 

 

I ønskes alle en god vintersæson og et på gensyn i 2018. 

 

Bestyrelsen 

Gert Nielsen 

 

 

 


