
 

 

 

Referat af møde den 16. juli 2019 i Sti og Naturgruppe, Tversted Øst. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 10. juni 2019. 

2. Status og afklaringer bl.a. af økonomien i Biodiversitetsprojektet m. Hj. kom. og AU. 

3. Status på ”Bonderøvs projektet” m. HJ. kom. og DR. 

4. Afklaring af forsikringsaspektet ved naturplejeprojekter. 

5. Vedligeholdelsesopgaver stisystemerne (vækster og vand). 

6. Vision Tversted processen. (Herunder Naturringen). 

7. Næste møde 

8. Evt. 

 

Vedligeholdelse af stier fordelt mellem de enkelte grundejerforeninger og vejlaug på den ene 

side og kommunen på den anden side:  

En af de opgaver, som sti- og naturgruppen har påtaget sig, er at få markeret samtlige stier, så det 

fremgår, hvilken grundejerforening eller vejlaug der vedligeholder hvilken del af stierne og 

derudover få markeret, hvilken del af stierne kommunen vedligeholder. 

I forbindelse med Fredningsmødet havde Torben og jeg et møde med Jens Baggesen, for at få ham 

til på et kort at markere, hvilke dele af stierne han mente Hjørring kommune skulle/ville vedlige-

holde. Han lovede at sende et kort med stierne markeret, hvor kommunen ville vedligeholde, men 

trods to rykkere er der ikke kommet noget kort.   

Vil I hver især gå ind på www.Vesterklit.dk og printe et topografisk stikort, der dækker fra 

Tannisbugtvej til Tversted søerne og på dette kort markere med en farve, hvilken del af stierne 

jeres grundejerforening vedligeholder og med en anden farve markere, hvilken del af stierne I 

mener kommunen skal holde. Da ikke alle grundejerforeninger og vejlaug er repræsenteret i Sti- 

og naturgruppen vil der helt sikkert være stier der ikke er omfattet af foranstående, men i det 

omfang i mener at vide hvilke grundejerforeninger og vejlaug der plejer at vedligeholde stierne 

bedes i med en ny farve markere dette, så vi forhåbentlig kan konstruere et kort der viser hvem 

der er ansvarlig for hvilket stiområde. 

 

Ad 1: Referatet fra mødet den 10. juni blev godkendt. 

Ad 2: Det blev besluttet, at udsætte behandlingen af biodiversitetsprojektet ind til der er 

kommet respons fra biologerne tilknyttet Hj. Kommunes projekt: Naturkommunen 

blomstrer helt vildt. 

http://www.vesterklit.dk/
http://www.vesterklit.dk/


 

 

Ad 3: Det blev besluttet, at gå videre med projekt Svallerhullet. Formand Gert Nielsen 

skitserede følgende opgaver i projektet: 

Endelig skriftlig godkendelse af projekt og de tiltænkte tiltag i Svallerhullet indhentes fra 

Laus Gro-Nielsen når Laus kommer tilbage fra ferie mandag den 5. august. 

Der er indhentet tilbud fra Kasper Ledet Hansen, Mygdal på afgræsning af Svallerhullet og 

omgivelser. Tilbuddet indeholder: Opsætning af hegn samt udsætning af 20 får i perioden 

15. september til 15. oktober. Vi skal selv sørge for rydning af ‘sti’ der hvor hegnet skal stå 

og opsyn med dyrene i perioden. 

Gert Nielsen og Lars Krogh Andersen indhenter tilbud fra to entreprenører på slamsugning 

af den lille sø. 

Der indhentes tilbud på oprykning af de få løvrtæer der står i hullet. 

Der er ikke brug for frivilligt arbejde ud over rydning af ‘sti’ til hegn og opsyn med dyr.. 

Når ovenstående er på plads kontaktes Impacttv og biologerne tilknyttet Hj. kommune. 

 

Ad 4: Det er nu klart, at forsikring af frivillig arbejdskraft fordrer, at der dannes en forening 

for at en forsikring kan tegnes. 

 

Ad 5: Mødedeltagerne gav orientering om stier og deres vedligehold. Gert samler op på 

dette. Situationen omkring stien ved Flodbæks udløb blev drøftet. Det blev aftalt at tage 

kontakt til Jens Baggesen når han kommer tilbage fra ferie. 

 

Ad 6: Gert orienterede om den oplevelsesorienterede turisme som som vision Tversted 

planlægger. Herunder ideen om en Tverstedbænk. 

 

Ad 7: Næste møde blev fastsat til lørdag den 31. august 2019. Det blev aftalt at projektet 

Svallerhul, der skal sættes i søen inden næste møde aftales pr. mail. 

 

Ad 8: LKA forespurgte om biolog Flemming Thorning-Lund skulle indrages i det 

igangværende projekt. Der var ikke umiddelbart stemning for at han skulle deltage, men 

der var åbning for at Flemming på et senere tidspunkt blev inddraget i projekt Frivillig 

Naturpleje. 

Da flere af gruppen gav udtryk for at de ikke så sig i stand til at indgå i det større projekt 

foreslog LKA, at gruppen blev suppleret. Der blev ikke taget beslutning om dette.  

 

Referat: Lars Krogh Andersen 

 

Såfremt ingen gør indsigelse til det skrevne inden 14. dage anses referatet som endeligt. 


