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Alt indhold er skabt ud fra vores fælles værdier for Tversted:

NATUR

RO

ÅBNE FÆLLESKABER

BÆREDYGTIG AUTENCITET

KULTUR & OUTDOOR

I 2019 har 75 aktive borgere i Tversted arbejdet med 
en ny vision for lokalsamfundet.  Den skal bygge vi-
dere på Tversteds kvaliteter og sikre en bæredygtig 
udvikling, som indbyggerne i Tversted selv har hånd 
i hanke med.

I visionsprocessen har 5 grupper arbejdet med følgen-
de emner:
•  Kultur og outdoor
•  Erhverv og turisme
•  Fysisk Miljø
•  Fællesskaber
•  Naturring

Grupperne er kommet frem med masser af ideér. 
Dem, vi brænder mest for, er beskrevet på de næste 
sider.

Verdensmål i Tversted
Tversted er verdensmålslandsby. Værdierne i FNs 17 
verdensmål matcher Tversteds værdier om at være en 
bæredygtig by og et levende lokalsamfund, der påta-
ger sig en global forpligtelse. Vi har bundet alle aktivi-
teter i visionen op på verdensmålene og vil synliggøre 
dem i realiseringen af vores projekter.
Vi selv og vores gæster skal opleve, at verdensmålene 
er hverdag i Tversted. 
 



Her er et overblik over de projekter, arbejdsgrupperne i Tversted har valgt ud som de vigtigste.

Her er alle drømmene

JÆVNDØGNSEVENT
Samskabende orienteringsløb
for foreninger, virksomheder,
borgere og turister.

OUTDOORCENTRUM
Med udgangspunkt ved Tver-
sted Stadion skabes der fx. 
sheltere, bålhus, aktivitetsti, 
orienteringsruter samt særlige 
events med bålmad, sankning 
og geocaching.

Kultur og outdoor

DEAL WEEKEND/UGE
Pakketur til Tversted med
overnatning og oplevelser.

VESTKYSTTURISME
Skiltning med fortællinger.
Oversigtskort.
Outdoor netværk med guider.
Fælles bjærgelaug netværk.
Skiltning Vestkystruten/
Nordsøstien.
Gateways til stande.
Kunstruter.
Fælles event.
Frisk fisk koncept.

NATURSAMARBEJDE
Strategisk arbejdsgruppe
der samler interessenterne.

LANDBYRÅD
Samling, koordinering og
forankring af fællesskaber
og borgere.

KOMMUNIKATION
Hjemmeside.
Nyheder og video fra byen.
Sociale medier og SEO.
Kommunikationsansvarlig.

ERHVERVSFORENING
Genstart og udvikling af
erhvervsgruppen.

TVERSTED BYLAB
Ulveradio.
Wild Arts Gathering.
Udkant - kreativt bureau.
Ulvehulen - kontorfællesskab.

Erhverv og turisme

DEN LÆNGEREVARENDE
INDSATS
Helhedsplan for udvikling 
af Tversteds fysiske miljø i 
forbindelse med fremtidig
separat-kloakering.

DEN HURTIGE INDSATS
Forslag til hurtige og effektive 
forbedringer af Tversteds
fysiske miljø.

Fysisk miljø

SAMKØRSEL
Kortlægning af hvor vi kører 
hen. Etablering af fælles plat-
form.

GENBRUG
Fysisk og digital byttebørs.

DEN GODE HISTORIE
Information om Tversteds
historie fortalt fra de steder
hvor historien har fundet sted.

BØRN I BYEN
Udvikling af området omkring 
skaterbane og ”Tversteds 
Have”.
Etablering af junglesti.

STYR DIN ENERGI
Fælles måling af energifor-
brug i boliger med henblik på 
minimering.

FÆLLESSKAB OG 
MÅLTIDER
Udvikling af konceptet
fællesspisning på Klitgården.

Fællesskaber

NATURRING
Etablering af naturringe der 
forbinder Tversted, Kirke-
byen, sommerhusområderne, 
stadion, fælleden, havet og 
baglandet. Etablering af 
”Tankesteder”.

FORMIDLING, UDTRYK 
OG DESIGN
Tversted skal have sit egen 
designmanual med udgangs- 
punkt i de 5 værdier.
Designet skal komme til 
udtryk i byens fysiske udtryk 
og på digitale platforme.

Naturring
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Med et Outdoor Centrum ønsker vi at 
være med til at sikre at Tversted også 
i fremtiden er et attraktivt sted at bo 
og et attraktivt feriested for dem der 
værdsætter den natur og ro der omgi-
ver Tversted.

5 kerneværdier
Med et Outdoor Centrum der bygger 
på byens 5 kerneværdier kan vi gøre 
os attraktive og skille os ud fra de 
omkringliggende turistbyer. 

I den østlige udkant af Tversted ligger 
Tversted Stadion. Ønsket er at skabe 
mere liv og aktivitet på området og 
lade det blive et naturligt udgangs-
punkt for endnu bedre muligheder 
for outdooraktiviteter. Tversted Sta-
dion skal være knudepunkt og spæn-
dende mødested for både borgerne i 
Tversted og byens mange gæster og 
turister. Et samlingssted med fokus 
på outdoor, idræt og bevægelse for 
alle aldre og dermed hele familien.  

Faciliteterne skal være fleksible og 
være base for foreningsaktiviteter, 
uorganiserede gruppers aktiviteter 
og større og mindre events.

Attraktive omgivelser
Tversted stadion og omgivelserne 
omkring er kommunalt ejet og diver-
se anlæg er ejet af Bindslev Tversted 
Idrætsforening (BTI). Området rum-
mer attraktive omgivelser til man-
geartede aktiviteter. Der er udover 

Outdoorcentrum
Tversted er omgivet af god natur og der er gode muligheder for

at bevæge sig rundt i den friske luft både til vands og til lands.

diverse baner, et stort græsareal og 
en tilstødende mindre kommunal re-
kreativ skov med bl.a. borde/bænke 
sæt. Der kan endvidere skabes gode 
forbindelser til både vandre-, cykel- 
og rideruter af både national, regio-
nal og lokal karakter.

Muligheder
De eksisterende aktivitetsmulig-
heder på stadion er - tennisbaner, 
beach-volleybane, fodbold- og hånd-
boldbane på græs. Derudover er der 
et klubhus hvor bl.a. motorcykel-
klubben holder til. Endvidere har 
BTI søgt midler til et kajakopbeva-
ringshus og 2 strand-håndboldbaner 
på stadion.

Yderligere udvidelsesmuligheder 
er mange. Der kan skabes overnat-
ningsmulighed med sheltere, bål-
hus/bålplads/grill/pizzabageovn 
mv., der kan laves en aktivitetssti til 
leg og træning, der kan etableres en 
mindre orienteringsrute, Petanque-, 
Basket-, og MTB-teknik bane er 

andre muligheder ligesom der kan 
etableres en cykelservice station 
med vaskeplads og luftpumpe.

Området skal kunne fungere som 
udgangspunkt for vandre-, løbe-,  
cykel- og rideture. Lokal guidede fo-
toture og naturture kan have deres 
udspring her. Der kan laves arran-
gementer med bålmad og sankning 
af spiseligt fra naturen. Området 
kan blive et naturligt udgangspunkt 
for ’Rock finding’ og ’Geocaching’ i 
og omkring Tversted. Der skal være 
naturlig tilkobling til den største af 
Naturringene.

Til at binde det hele sammen skal 
der etableres formidling om de mu-
ligheder der er med stier, oplevelser 
og aktiviteter. Formidlingen ved sta-
dion skal blot være et af flere formid-
lingssteder i Tversted. Formidlings-
stederne skal kobles sammen så de i 
sammenhæng giver det store samle-
de overblik over Tversteds omgivel-
ser og aktiviteter.

FORSLAG til

HANDLING
Vi vil udarbejde et konkret skit-
seforslag med de udvidede akti-
vitetsønsker og sikring af åben 
toiletadgang. Dernæst skal vi 
søge tilladelser og finansiering 
både til etablering og vedlige-
hold. 

Næste skridt bliver etablering af 
en pedelgruppe der kan stå for 
løbende servicering og vedlige-
hold.
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Det vil vi gøre med en event, der læg-
ger sig op ad forårsjævndøgn (første 
weekend efter jævndøgn), som en fej-
ring af starten på foråret.
Ud over at brede oplevelser i naturen 
ud over sæsonen, skal arrangemen-
tet også være med til at styrke sam-
menholdet i byen, mellem fastbo-
ende, gæster og turister og gøre alle 
bekendt med den mangfoldighed af 
foreninger og aktiviteter, der findes i 
Tversted og omegn.

Arrangementet tager sit udgangs-
punkt i Tversted Stadion som Out-
door Centrum og henvender sig til 
familier, store som små, og grupper. 
Det kan være kolleger, en bridgeklub 
eller repræsentanter fra en sønder-
jysk grundejerforening – hvem som 
helst, der har lyst til at komme til 
Tversted.
Temaet er overordnet Natur og Out-
door, og med skiftende undertemaer 
som f.eks.:

• Naturen under overfladen
• Naturen i havet
• Vores blå vildmark
• Natten i naturen. 

Eventen opbygges som et slags ori-
enteringsløb, hvor grupperne/fami-
lierne besøger forskellige stationer. 
Og det særlige ved stationerne er, at 
de bemandes af Tvesteds foreninger, 
virksomheder og andre, der har lyst 
til at :

Jævndøgnsevent
Med naturen som et af de bærende elementer i Tversteds DNA er

det naturligt også at sætte fokus på årets gang og årstiderne.

• få arrangementet op at stå 
•  gøre sig synlige overfor deltagerne 
•  hilse på potentielle nye
 medlemmer, kunder eller lignende.

Det er op til de enkelte ”stationsfor-
standere” at byde ind med aktiviteter, 
der passer til årets tema.
Fællesnævneren er natur og opgaver, 
deltagerne skal løse i fællesskab. Det 
kan f.eks. være konkurrence i outdo-
or-skills, viden om natur og alminde-

lige fysiske konkurrencer (løb, løft, 
kast cykling, svømning, klatring), 
men også mere fantasifulde opgaver, 
f.eks. at yngste deltager på et hold skal 
mime et par dyr og den ældste skal 
gætte dem, eller alle i gruppen skal 
finde mindst tre naturinstrumenter 
og fremføre en sang. Der samles point 
undervejs, så der til sidst kan udpeges 
en vindende gruppe/familie. Samvæ-
ret, fællesskabet og hyggen går dog 
forud for konkurrencen.

FORSLAG til

HANDLING
Interesserede sætter sig sam-
men i en arrangørgruppe og 
laver en skabelon for eventen: 
indhold, tidsplan, omfang mv. 
Dernæst gælder det for gruppen 
om at få aktiveret de foreninger, 
institutioner og andre, der kan 
se sig selv i sammenhængen og 
gerne vil bidrage med en station.

Herefter sørger gruppen for at 
planlægge, markedsføre og gen-
nemføre arrangementet.
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Ideen er lave en Tversted Deal i en 
eller flere weekender eller i en uge 
uden for højsæsonen.

Her byder flest muligt lokale tu-
ristaktører ind med gode tilbud, så 
gæsterne kan vælge mellem mange 
muligheder. Der skal både være over-

natning, aktiviteter, underholdning, 
spisning og oplevelsestilbud.

Eksempel:
En pakketur til Tversted med over-
natning, mad og underholdning samt 
oplevelser i området (bondegårdsbe-
søg, rideture, naturplejetur). Ople-

velserne kan være som tilkøb. Med 
Tversted Deal kan kunden selv sam-
mensætte sin egen weekend- eller fe-
riepakke til en favorabel pris. Alt er 
samlet i én betaling, og kunden får 
bekræftelse på mail med alle prakti-
ske oplysninger og med vouchers til 
de valgte aktiviteter.

Tversted Deal 

Formålet er at tiltrække turister med tilbud og aktiviteter udenfor

højsæsonen og markedsføre Tversteds turist tilbud via online medier 

gerne med ”bundles” – pakker fra flere leverandører i en deal.

Deals tiltrækker traditionelt aktive 
seniorer, som har mulighed for at 
holde ferie uden for skolernes ferier. 

Det er også en gruppe, som Tversted 
har mange tilbud til, da natur, ople-
velser og god mad er højt prioriteret 
hos dem.

Det er afgørende for succesen, at så 
mange turistaktører som muligt by-
der ind med gode tilbud og er klar 
i de weekender og uger, hvor der er 
Tversted Deal.

FORSLAG til

HANDLING
• Beslutning om hvilken

 uge/uger

• Indhentning af

 tilbud/aktiviteter

• Prissætning og

 rabatordninger

• Markedsføring (kalender mv.)

• Det etableres en arbejds-

 gruppe af interesserede

 ”deals” udbydere.
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Det vil fremadrettet kræve en særlig ind-
sats fra Tversteds side at sikre profilerin-
gen i denne sammenhæng. En profilering 
der afstemmes med visionen for Tver-
sted. Vestkystpartnerskabet (Realdania) 
indkalder ansøgninger om fysiske udvik-
lingsmidler fra de ”Særlige Feriesteder”. 
Det byder vi ind på med  udgangspunkt i 
arbejdsgruppernes projektforslag.

Strategisk opmærksomhed
Vestkystpartnerskabet har udarbejdet 
en fælles Udviklingsplan for Vestkysten, 
der sætter retningen for den langsigtede 

udvikling af turismen på Vestkysten og 
viser, hvordan Vestkysten skal udvikles 
fremover, så der kan skabes vækst i tu-
rismen uden at gå på kompromis med 
naturen. 

Vestkysten skal udvikles som en samlet 
destination, hvor de forskellige særken-
der og lokale autenticiteter fremhæves. 
Hirtshals-Tversted er udpeget som ét af 
18 særlige feriesteder. 

Kommunerne er forpligtede til at udar-
bejde udviklings- og handlingsplaner for 

alle 18 områder. Her har vi en opgave 
med at sikre, at ”Drømmen om Tversted” 
kommer til at spille en central rolle.

Desuden er et nyt destinationsselskab 
tæt på at blive besluttet. Der bliver tale 
om et meget stort selskab, hvor Tversted 
bliver yderområde. Vi kommer altså til at 
stå over for to meget store og komplicere-
de organisationer, hvor det kan blive van-
skeligt at blive hørt og hvor kommunerne 
kommer til at spille en stor rolle, samtidig 
med at de afleverer deres ressourcer til 
centrale enheder.

Vestkystturismen
Hirtshals-Tversted er udpeget som ”Særligt Feriested” af Vestkystpartnerskabet, 

og Hirtshals-Tversted skal indgå i et nyt stort destinationsselskab.

Tversted må derfor styrke sin indsats  
ved at knytte tætte bånd til Turistfor-
eningen i Hirtshals og Hjørring Kommu-
ne på området, samtidig med at man hol-
der sig tæt orienteret om aktiviteterne i 
de to organisationer. 

Løbende opmærksomhed
I de to organisationer gennemføres der 
løbende nye konkrete tiltag. Det kan 
være udarbejdelse af informationsma-
teriale, ensretning af skiltning, omtale 
af aktiviteter, kort, adgang til oplevelser 
o.s.v. Her er det vigtigt, at kommunen er 
opdateret med Tversteds tilbud. 

Tversted skal søge
Der gennemføres nu en anden og sidste 
ansøgningsrunde i 2020 i forbindelse 
med Vestkystpartnerskabet. I denne run-
de kan der søges om støtte til realisering 
af fysiske projekter i kystbyerne. For at 
opnå støtte skal projektet være forankret 
i de 11 vestkystkommuner. Tversted skal 
være med, og arbejdsgruppen foreslår 
følgende emner som også kan suppleres 
med emner fra visionsprojektetet: 

•  Ensrettet skiltning langs Nordsøstien 
og Vestkystruten fra Tornby Klitplan-
tage til Tversted Klitplantage med 
fortællinger om særlige punkter/om-
råder med krydshenvisning til næste 
særlige punkt. 

•  Etablere gateways i Tornby og Tver-
sted klitplantager. 

•  Oversigtskort over områderne Torn-
by-Hirtshals og Hirtshals-Tversted 
med stierne i skovene og sommerhus-
områderne/ badestier. 

•  Bedre og tydeligere skiltning for 
Nordsøstien, Vestkystruten gennem 
hele strækningen (især problematisk 
gennem Hirtshals by og havn).

•  Etablere et outdoor netværk, som kan 
facilitere guidede naturoplevelser.

• Etablere et netværk Bjergelaugene 
imellem, og få løftet deres aktiviteter. 
Ensrette fysisk skiltning og kommuni-
kation ved laugene. 

•  Gateways ved strandene -inspirere og 
facilitere vandsport.

•  Fokus på vores mange kunsthåndvær-
kere og kobling med kunstruter. 

•  Fokus på frisk fisk: restauranter, fi-
skehandlere, fiskebåde, fiskeauktion, 
havnemiljø mv. 

•  Fælles event 

FORSLAG til

HANDLING
Afklaring af forankring 
Den nye organisering udfordrer 
Tversted Borger- og Turistfor-
enings muligheder for at løfte op-
gaverne. Der indledes en dialog 
med TBT om den fremtidige vare-
tagelse af opgaverne, og der rettes 
henvendelse til de lokale erhverv og 
TBT med henblik på at styrke ind-
satsen på området.

Interessetilkendegivelse
Der inviteres straks til et samar-
bejde med Hirtshals Turistfor-
ening og Hirtshals Turistbureau 
om udarbejdelse af en fælles in-
teressetilkendegivelse. Sammen 
med arbejdsgrupperne formuleres 
Tversteds input til samarbejdet og 
en projektgruppe etableres. For at 
få kommunens opbakning til pro-
jektet indledes en dialog med kom-
munen. 
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Naturen og forholdene omkring re-
gulering af naturen er kompliceret 
stof. Derfor er der behov for et part-
nerskab med kompetence og gen-
nemslagskraft, som vil tage et sam-
menhængende ejerskab til naturen 
omkring Tversted.

Det er målet med projektet at udvik-
le et længere varende partnerskab 

mellem alle interessenter og aktører 
i forhold til naturen og udvikle sam-
spillet mellem planer, initiativer og 
handlinger. 

Det kan være Tannisbugt natur og 
vandplejeforening, grundejerfor-
eninger, projekt Naturringen og lig-
nende projekter fra ”Drømmen om 
Tversted” samt brugere af naturen.

-Det skal være lettere at være ildsjæl 
i Tversted, samtidig med at der sikres 
sammenhæng mellem projekterne, og 
”Drømmen om Tversted ” fastholdes.

Udfordringer og muligheder
Der ligger en række udfordringer og 
muligheder i den nærmeste fremtid, 
hvor et partnerskab for Tversteds Na-
tursamarbejde kan vise sig afgørende.

Tversteds Natursamarbejde 
Naturen er Tversteds kronjuveler! Havet, stranden og landskaberne er de 

centrale aktiver i visionen for Tversted. – Men kronjuvelerne skal sikres, 

plejes og være tilgængelige og bruges. 

- ”Drømmen om Tversted” indehol-
der flere naturrelaterede projekter, 
som kan have gavn af projektet.

- Efter den igangværende frednings 
afslutning skal der udarbejdes hand-
lingsplaner for pleje af naturen. 
Tversteds grønne front.

- Strategien for Vestkystturismen, 
som Tversted er en del af, anser na-
turen for at være det vigtigste aktiv, 
og der kommer forskellige initiativer 
derfra, der skal indarbejdes i forhold 
til Tversted. 

- Folketinget har netop besluttet at 
udtage mere landbrugsjord, ikke 
mindst lavbundsområderne. Kan det 
give anledning til udvikling af natu-
ren omkring Tversted?

Interessenter og ressourcer:

Lodsejere
(private, statslige, kommunale, 
grundejerforeninger) 
- der kommer med ejerskab til na-
turområder, forvaltningsansvar og 
-interesse, forvaltningsressourcer 
og arbejdskraft.

Myndigheder
(statslige og kommunale) 
- der kommer med viden, handle-
kraft, ansvar, legitimitet og res-
sourceadgang.

Nationale og regionale
naturrelaterede foreninger 
- der kommer med viden, relationer 
og adgang/anbefalinger til fonds-
ressourcer.

Lokale naturrelaterede
foreninger og interessenter
- tager ejerskabet til projektet og 
kommer med engagement i forhold 
til projektet. 

FORSLAG til

HANDLING
Natursamarbejdet udvikles i 
samspil med projektet for etab-
leringen af en naturring. Der 
etableres derfor et fællesprojekt 
mellem de to initiativer. I den-
ne sammenhæng igangsætter 
Karsten Weinkouff og Niels M. 
Olesen natursamarbejdet så det 
kan fremme etableringen af na-
turringen.
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Projektet fokuserer på at samle, for-
ankre og koordinere de forskellige 
fællesskaber og borgerne i Tversted. 
Det ska ske på en måde, så de enkelte 
fællesskaber styrkes og der samtidig 
skabes en bred forankring af aktivite-
ter og beslutninger i byen. 

Hensigten er, at ”Vores Tversted” 
skal give mening for alle lokalt, og at 

man eksternt skal se Tversted som et 
attraktivt, levende og stærkt fælles-
skab.
Projektet vil udvikle en værktøjskas-
se med forskellige redskaber, der til-
sammen styrker Tversted.

Borgermødet
Borgermødet skal sikre, at alle bor-
gere i Tversted har indsigt i og mu-

lighed for at deltage i beslutninger af 
betydning for Tversted, samt sikre et 
større ejerskab til og forankring af 
aktiviteterne.

Foreningsforum
Foreningsforum skal sikre, at alle 
foreninger og fællesskaber i Tversted 
har kendskab til hinanden, herunder 
hinandens aktiviteter. Håbet er, at 

Landsbytorvet/Landsbyrådet
Projektet skal udvikle et større samspil mellem Tversteds fællesskaber og 

sikre et bredt ejerskab blandt borgerne.

man kan støtte hinanden og at der 
kan opstå synergier.

Erhvervsforening/ 
Turismenetværk
Virksomhederne og ikke mindst de 
virksomheder, der er tilknyttet turis-
men, er en vigtig del af livsgrundla-
get i Tversted. Virksomhederne kan 
på forskellig vis bidrage til og drage 
nytte af et tæt samspil med byens 
fællesskaber og ildsjæle.

Kommunikationen i dagligdagen
Der har aldrig været flere kommuni-
kationsmuligheder, end der er i dag. 
Men der er alligevel behov for at gøre 
en indsats i forhold til den interne 
kommunikation i Tversted. Hvordan 
kan kommunikationen tilrettelæg-
ges, så den forbinder alle i Tversted 
endnu bedre og samtidig er et vindue 
til omverdenen?

Mødet i dagligdagen
Samtaler mellem mennesker på 
dagligdagens mødesteder er vigtige. 
Der er allerede mange mødesteder i 

de forskellige foreninger og fælles-
skaber. Mødesteder, der går lidt på 
tværs, vil styrke byen yderligere, for 
eksempel fællesspisningsarrange-
menter eller lignende events, der gi-
ver fælles oplevelser og mulighed for 
samtaler med mennesker, man ikke 
normalt møder. 

Tversted Borger-
og Turistforening (TBT)
TBT er en medlemsforening, der 
i mange år har støttet aktiviteter i 
byen på forskellig vis. I de senere 
år har TBT gennemgået større for-
andringer i forhold til sin opgave-
sammensætning. Arbejdet for den 
bredere sammenhæng i Tversted er 
en central del af TBT’s DNA. TBT ar-
bejder allerede i en vis udstrækning 
med de fleste af ovennævnte opga-
ver.
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FORSLAG til

HANDLING
TBT har indledt en strategi-
proces, og TBT har ejerskabet 
til ”Visionsprojektet” sammen 
med kommunen. 

Projektforslaget forelægges for 
TBT’s bestyrelse, med henblik 
på at undersøge, om TBT i for-
længelse af ”Visionsprojektet” 
og strategiprocessen fremadret-
tet vil tage rollen at samle, for-
ankre og koordinere i Tversted i 
endnu højere grad end tidligere.

Drømmen om Tversted
Projektet ”Landsbytorvet/
Landsbyrådet” tager udgangs-
punkt i ”Drømmen om Tversted 
– Fra dialog til handling”, her-
under et ønske om at skabe ”Vo-
res Tversted”, et lokalsamfund 
der bygger på ”Åbne Fællesska-
ber”, hvor ”Bæredygtig autenti-
citet” fastholdes i den fremtidige 
udvikling.



Tversted på nettet
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Tversted har en kommunikation 
internt i byen og udadtil i mange 
forskellige former. På nettet kan vi 
gøre det endnu bedre ved sammen 
at brande Tversted udadtil igennem 
teknologier som SEO-optimering og 
Facebook-/Instagram-annoncering.

Tversted Borger og Turistforening, 
TBT er i gang med at udvikle en ny 

hjemmeside, Tversted.dk, der er 
mere tidssvarende og elegant i sit 
udtryk end den nuværende. Kalen-
derdelen bliver mere omfattende, så 
flere begivenheder vil blive nævnt på 
den. Desuden vil hjemmesiden spil-
le sammen med de større nationale 
turismeprojekter, som TBT og Tver-
sted også er involveret i. Tversted.dk 
spiller sammen med en Facebook-si-

de og Instagram-profil også kaldet 
Tversted.dk. Desuden vil TBT’s Fa-
cebook-gruppe blive omdøbt til Tver-
sted.dk og blive koblet sammen med 
Facebook-siden, så der er så lidt for-
virring som muligt. Der vil være en 
meget, meget tydelig rød tråd i, hvor-
dan TBT kommunikerer på Tversted.
dk, Facebook og Instagram.

FORSLAG til

HANDLING
TBT er ved at få lavet en ny 
hjemmeside, som dog kun vil 
have de samme funktioner som 
den nuværende. Vi foreslår TBT 
at udvide med de beskrevne 
funktioner.

TBT har på flere møder disku-
teret, hvis og i så fald hvordan, 
der ville skulle findes resourcer 
til enkommunikationsansvarlig 
- en betalt deltidsstilling eller 
baseret på frivillighed? Det føl-
ger vi op på.

Nyheder fra Tversted
Gruppen foreslår, at en kommunkati-
onsansvarlig for Tversted.dk kan lave 
små nyheder fra byen, der bliver delt 
på hjemmesiden. De kunne handle 
om for eksempel udvikling i visions-
processen eller ændringer i fredning, 
bopælspligt og så videre.

Andre nyheder kunne handle om, 
at det nu er sæson for morild, hvad 
naturkvæg er, eller at der er kommet 
en ny ejer af en virksomhed i byen. 
Mulighederne for at skabe små, sjove 
nyheder er mange, og de ville kunne 
skabe sammenhæng i byen. Nogle 
nyheder ville måske være sponso-
reret af virksomheder og være en 
indtægtskilde til vedligeholdelse af 
hjemmesiden.

Videoer fra Tversted
som markedsføring
En kommunikationsansvarlig vil 
også kunne lave videoer fra Tversted 
måske rettet mod turister, der frem-
stiller de bedste sider af byen. Ved 

hjælp af målrettet annoncering på 
Facebook og Instragram ville man 
kunne nå i tusindvis af mennesker 
- for eksempel børnefamilier i Syd-
norge, der vil blive oplyst om vores 
smukke strande, lækre restauranter 
og dybe ro i naturen.

Så synlige som muligt
En kommunikationsansvarlig på 
Tversted.dk vil også kunne benytte 
søgeoptimering på Google (SEO), 
så Tversted.dk bliver mere synlig, 
når folk for eksempel søger på ‘ferie 
nordjylland’ eller ‘strand nordjyl-
land’ og så videre. Den kommunika-
tionsansvarlige vil også kunne hjæl-
pe virksomheder og individer i byen 
med at udnytte sådanne værktøjer, så 
de også bliver mere synlige på nettet.

En samlet kommunikation for og om Tversted på nettet

og på sociale medier og en målrettet indsats for at

nå ud til flere via digitale kanaler



Baggrund: En gruppe initiativtage-
re startede for nogle år siden en er-
hvervsgruppe i Tversted.  Der var 
god tilslutning til arrangementerne 
der hovedsagelig var virksomheds-
besøg i området. Gruppen omfattede 
erhvervsdrivende fra Tversted, Bind-
slev og til dels Sindal. Der var for-
skellige diskussioner bl.a. om forhol-

det til Borger- og Turistforeningen, 
formål, aktiviteter og kontingent. En 
række deltagere indbetalte kr. 300 i 
medlemsgebyr. Desværre har der af 
forskellige årsager ikke været ind-
kaldt til møder i mere end 1 år. 

Formålet med en erhvervsgruppe el-
ler forening kan f.eks. være: 

•  at virke for fremme af erhvervsli-
vet i Tversted, 

•   at skabe stærke relationer og sam-
arbejde for medlemmerne

•   at arbejde for et velfungerende 
erhvervsområde både til gavn for 
virksomhederne og de borgere der 
bor i området. 

Tversted Erhvervsgruppe 
Arbejdsgruppen Erhverv og Turisme mener det er et aktiv for 

Tversted, at der findes en Erhvervsgruppe eller forening. 

Tversted erhvervsgruppe eller for-
ening kan være virksomhedernes 
fælles stemme i forhold til omgivelser 
og myndigheder og sikre indflydelse i 
kommunens erhvervsudvikling. I den 
forbindelse kan der også være en op-
gave om at holde medlemmerne ori-
enteret om de tiltag i kommunen, der 
vedrører erhvervslivet.

Som medlem får man et netværk 
med andre erhvervsdrivende gen-
nem arrangementer og kan evt. ad-
gang til eksklusive FB-fora. Man 
bliver inspirereret, motiveret og ud-
fordret, såvel som at man har mulig-
hed for at udveksle erfaringer, viden 
og kompetencer.

Tversted erhvervsgruppe eller for-
ening kan medvirke til at skabe 
gunstig udvikling for handel hos og 
imellem områdets virksomheder 
ved at udbrede kendskabet til det 
lokale erhvervsliv samt medvirke til 
at tiltrække og fastholde kvalificeret 
arbejdskraft og skabe nye arbejds-
pladser.

FORSLAG til

HANDLING
• Indkaldelse udsendes til tid-

ligere deltagerere til møde 
om genopstart/revitalisering 
af erhvervsgruppen

• Valg af ny ”bestyrelse”

• Drøftelse, udarbejdelse og 
vedtagelse af formål og over-
ordnet handlingsplan

• Igangsættelse af møderække 
og aktiviteter

• Synliggørelse, medlemsre-
kruttering og markedsføring

• Samarbejder med tilsvaren-
de grupper/foreninger

• Beslutning om formalisering 
af gruppe som frivillig for-
ening, og hvis ja udarbejdel-
se af foreningsvedtægter og 
registrering
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Projekterne er rettet mod yngre 
mennesker med entreprenante am-
bitioner, og visionen er - inspireret 
af steder som Cold Hawaii og Born-
holm - at starte en lille bevægelse af 
unge, der ønsker at flytte til Tversted 
og indgå i kreative fællesskaber.

Vi trækker på vores erfaring fra ud-
viklingsprojekter, som vi har deltaget 

i i Sydafrika, Nordnorge, Island og 
Portugal. Desuden forholder vi os fi-
losofisk til, hvad det gode liv i udkan-
ten er i en moderne og globaliseret 
verden, hvor faktorer som den tekno-
logiske udvikling og klimaforandrin-
ger ændrer den måde, som vi ønsker 
at bo på, arbejde på og socialisere på.
Vi researcher i udviklingen af yngre, 
kreative udkantsfællesskaber andre 

steder i verden - især i Skandinavi-
en - og faciliterer netværksdannelse i 
mellem disse fællesskaber.

Tversted ByLab
Tversted ByLab er et landsByLaboratorium. I ByLab’et udvikler vi og 

søsætter projekter, der styrker den kulturelle og kommercielle vækst i 

udkanten med udgangspunkt og base i Tversted. •  Ulveradio : En podcast om Ånd, 
Udkant og Vildskab. Vi har udgi-
vet over en håndfuld podcasts og 
fortsætter i 2020 med en endnu 
højere produktionsværdi i kraft 
af hjælp fra tekniker, bedre udstyr 
og mere erfaring.

•   Utkant/Udkant : Et bureau af yng-
re, kreative entreprenante sjæle 
i udkanten, der skaber videns-
deling, netværk, udvekslinger, 
møder, konferencer og så videre. 
(Under udvikling)

•  Tversted Wild Arts Gathering : En 
Burning Man-inspireret kunst- og 
naturfestival, der skal tiltrække 
yngre, kreative ildsjæle til Tver-
sted og give dem et indblik i byen 
og naturen her og danne fælles-
skaber om oplevelser, der finder 
sted her.

•  Ulvehulen : Et lille kontorfælles-
skab i Tversted af kreative entre-
prenører. (Under udvikling)
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FORSLAG til

HANDLING
Gennem vores aktiviteter bliver 
vi flere deltagere i arbejdet og 
udvider kendskabet til Tversted 
ByLab.

Med hjælp fra gode kontak-
ter får vi skabt landsdækken-
de presseomtale af Tversted 
ByLab. Det bruger vi som afsæt 
for et fremstød på sociale medi-
er.

Handlinger, som vi tager for at få ByLab’et til at virke:



Den hurtige indsats
En række små trafik- og vej projekter, som skal gøre det til 

en bedre oplevelse for alle at færdes i Tversted

•  Dæmpning af hastigheden på 
Bindslevvej, ved indkørsel fra syd.

•  Bindslevvej fortov: Der kan ikke 
gå to ved siden af hinanden.  
Kørebane og fortov flyder sam-
men, der skal være mere adskil-
lelse.

•  Rundkørsel på Skagensvej, det 
sker ofte at trafikanter fra Aal-
bæk, ikke overholder vigepligten 
i rundkørslen. Der køres igennem 
rundkørslen uden at tage stop.

TANNISBUGTVEJ

•  Krydsende cyklister ved Vestkyst-
stien udkørsel (fra Præstensskov)

•  Bro over Tversted å, trænger til 
forskønnelse

•  Afmærkning af cykelsti og midter-
stribe, skal gøre det mere sikkert 
at færdes på vejen

•  Fodgængerfelt over Tannisbugt-
vej, nord og syd for købmanden.

•  Nord for Tannishus, bedre udnyt-
telse af stor p-plads. Fx skråpar-
kering med ensrettet kørsel – med 
helleanlæg.

•  Nedkørsel til stranden, der skal 
være mere fokus på oprensning, 
sådan at man kan køre på og fra 
stranden – særligt i højsæsonen.

•  Ved købmanden. Der er meget 
trafik blandet med gående og cyk-
lister.

•  Fodgængerfelt over Gl. Skagens-
vej, vil samtidig forhindre ulovlig 
parkering på hjørnet ved Tannis-
bugtvej og Gl. Skagensvej.

ØSTERVEJ – PLANTØRVEJ

•  Blandet trafik af gående/moti-
onsløbere, cyklister, ridende, bus 
og bilister. Vestkyststien følger 
Østervej og Plantørvej. En cykelsti 
anbefales + hastigheds dæmpning 
på Østervej for bilister. 

•  Vester Tversted p-plads, etable-
ring af toilet. 

• Grøn plads ved Åbovej/Tannis-
bugtvej. Laves hyggelig med bor-
de og bænke samt en lettere over-
dækning med sejl. Etablering af 
offentligt toilet.

• Tannisbugtvej ved den tidligere 
bogbus holdeplads (ind mod Klø-
vervej) etableres hygge med bord/
bænk eller lignede – overdækning 
med sejl.

•  Anlægget og pladsen omkring 
Klitgården, skal omdøbes eksem-
pelvis til ”Tversteds have”. Der 
etableres grill plads, fælles have 
mm. 

Der etableres en gruppe
som tager fat.

FORSLAG TIL HANDLING

Vi ønsker at det bliver bedre og 
skønnere at færdes i Tversted samt 
at byens naturlige pladser skaber 
ramme for fællesskaber.

Det gælder både for fastboende og 
turister. Der er udfordringer med 
meget blandet trafik i omkring Tan-
nisbugtvej og Østervej.

Krydset ved Tannisbugtvej/Gl. Ska-
gensvej/Åbovej, giver særligt i høj 
sommeren trafikale udfordringer, 
hvor mangle blødetrafikanter skal 
krydse vejene.
De hurtige indsatser, er emner der på 
en forholdsvis nemt kan etableres og 
dermed gøre det bedre at færdes og 
samles på fælles arealerne i Tversted.

Løsningsforslagene, er ment som her 
og nu løsninger.
På det følgende opslag fortæller vi om 
en langsiget indsats/plan” for byens 
veje og pladser.
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Veje: Pladser:



Den længerevarende indsats
Gruppen ønsker at der laves en helhedsplan for Tversteds

veje og pladser, som skal være med til at gøre det bedre at færdes

og bevæge sig rundt i byen og nærområdet. Planen skal ligeledes

sikre at der bliver en ensartethed i design og udtryk.

FORSLAG til

HANDLING

På pladser og vejarealer skal eventu-
el beplantning være planter der gror 
i naturen i og omkring Tversted. Det 
kan eksempelvis kan være hjelms og 
klittjørn. 

Når man møder Tversted på Ska-
gensvej, vil man ikke være i tvivl om 

at man er kommet til et sted, hvor na-
turen har stor indflydelse på stedets 
DNA. 

Tannisbugtvej
Vejen skal laves mere indbydende, 
naturen skal trækkes op fra stran-
den, og være med til at skabe bedre 

forhold for gående og cyklende. I 
området fra Tannishus og ned mod 
stranden, skal man få fornemmelsen 
af, at alle der færdes her, er på lige 
vilkår. Det skal være trygt at gå og 
cykle, samtidig med at trafikken fra 
stranden kan afvikles på fornuftigvis.

FORSLAG til

HANDLING
Der skal separat kloakeres in-
den for en årrække. Derfor vil 
det være en fordel at afvente 
større ændringer/tiltag i vejan-
læg og pladser, indtil separat- 
kloakeringen er udført.

Når separatkloakeringen er 
tættere på, anbefaler gruppen 
at der nedsættes en gruppe med 
beboere fra Tversted, som ind-
drages i udarbejdelse af en ud-
viklingsplan for Tannisbugtvej 
og tilstående vejnet, i samarbej-
de med Hjørring Kommune.Østervej og Plantørvej

Der er meget blandet trafik af gående/
motionsløbere, cyklister, ridende, bus 
(om sommeren) og bilister.

Trafikken skal være mere ligeværdig 
end nu, hvor forbindelsen fra Tver-
sted by til Tversted Plantages p-plads 

er tænkt og lavet som en transport for 
biler og ikke de bløde trafikanter.

Det skal laves om sådan at de forskel-
lige transportformer, er mere ligevær-
dige, det skal være trygt og godt for 
alle.
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VERDENSMÅL  side 3

Det kan være svært at ændre sine 
vaner, men i et fællesskab med med-
borgere og turister, vil vi sammen 
være aktive og ansvarlige for at redu-
cere brugen af vore ressourcer.
Udover at oplyse / ændre vaner, kan 
der også reduceres i forbrug ved in-
vestering i f.eks. vandbesparende ud-
styr, ekstra isolering af boligen, over-
gang til LED lamper mv.

Fællesskaber
Synliggørelse af Tversteds samlede 
forbrug af el, vand og varme vil skabe 
grundlag for et fælles projekt, hvor 
forbruget minimeres ved, at borge-
ren selv tager ansvar for sine person-
lige handlinger.

Det fælles forbrug og besparelser 
muliggør, at hver familie kan sam-

menligne deres eget forbrug med det 
fælles forbrug og dermed se, om man 
er god til at spare, eller om man skal 
gøre noget ekstra for at være mindst 
lige så god som gennemsnittet. Vi 
laver en model f.eks. baseret på pr. 
indbygger med flere andre kriterier 
indlagt, så vi bedst muligt kan sam-
menligne hinandens husstande.
Turister vil helt sikkert medvirke til 

Styr din energi
Forbruget af el, vand og varme i Tversted belaster vores klode.

Det kan vi heldigvis gøre noget ved. Mange af de ting, vi gør - eller undlader at 

gøre i løbet af dagen, er uvidenhed eller blot dårlige vaner, som kan ændres. 

at reducere forbruget, når de bliver 
opmærksomme på projektet. Derfor 
er det vigtigt, at der i Tversted skabes 
fysisk synlighed af projektet og de re-
sultater, fællesskabet har opnået.

FORSLAG til

HANDLING
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Igennem et samarbejde med 
Hjørring Vandselskab, Nord 
Energi A/S og Tversted Kraft-
varmeværk a.m.b.a. registreres 
det løbende forbrug, og resulta-
tet offentliggøres med faste in-
tervaller, f.eks. hver måned. 

Forbruget sammenholdes med 
tidligere år, så man kan se ud-
viklingen.

Målingerne offentliggøres på en 
skærm, en opslagstavle eller et 
stort barometer i byen og på en 
hjemmeside.

Den enkelte familie opfordres til 
at registrere sit forbrug og sam-
menholde det med målerne for 

hele Tversted ved hjælp af simp-
le skemaer, der er tilgængelige 
for alle. 

Det kan være en hjemmeside, 
hvor familiens forbrug regi-
streres og automatisk måles op 
imod med de resultater, som 
fællesskabet har opnået.

Turister opfordres til at deltage 
i projektet ved information, der 
uddeles til alle sommerhuse, 
også udlejningshuse.



VERDENSMÅL  side 3

I september 2018 åbnede Skatepark Tver-
sted, som nu er samlingssted for børn og 
unge i alle aldre, - også fra andre nordjyske 
byer og for Tversteds feriegæster. 
I sommeren 2019 var skateparken kulisse 
for et skateevent i forbindelse med ungefe-
stivalen M.I.T. Festival, og andre events er 
i støbeskeen.
Fra første dag har banen være en succes. Og 
nu har brugerne udtrykt ønske om, at banen 
udvides, så flere kan skate samtidigt. Den er 

blevet for lille! Endvidere er der ønske om 
belysning, så banen kan bruges på gode dage 
i den mørke vinterperiode. 
Andre ønsker er en bedre løsning på affalds-
håndtering omkring banen samt en flisebe-
lægning umiddelbart op ad banens lave si-
der, så snavs undgås på banen til skade for 
hjul og lejer, og som gør vedligeholdelsen 
lettere for de frivillige.
Skateparken er blevet en dynamo for børne- 
og ungelivet i Tversted, og nu affødes flere 

relaterede aktiviteter, bl.a. er der ønske om 
et ”sted” for de mindre børn, der ikke skater.
Tversteds Have (Anlægget) ligger lige op 
ad Skatepark Tversted. Vi har et mål om 
at få åbnet mere op til haven, så det bliver 
naturligt at slå sig ned her, mens de større 
børn bruger skateparken, og de mindste 
børn kan få glæde af en junglesti, som kan 
etableres i buskadset i haven. Vi forestiller 
os et sanseligt legeområde, som snor sig ind 
mellem buske og træer med forhindringer 

Børn i byen
Vi har gennem nogle år arbejdet med projekt Børn i byen.

Vi vil synliggøre børnelivet i Tversted og skabe muligheder for børn,

det gør det attraktivt at være, lege og bo her, skabe et miljø, der er

spændende at færdes i og samtidig gavner sundheden og trivslen.

lavet af naturens materialer, så de falder 
naturligt ind i landskabet og terrænet og 
passer til Tversteds DNA. Det kunne være 
træstammer, som ligger på jorden, pilehyt-
ter og -tunneller, man kan kravle igennem, 
og en labyrint af tætte træstammer, man kan 
kante sig igennem. Det skal være et område, 
som kræver minimal pasning, og som udfor-
drer balance og sanser.

Fællesskaber på tværs
Uformelle mødesteder giver grobund for 
nye venskaber på tværs af aldersgruppe, bo-
pæl og sociale tilhørsforhold. I det uformelle 
møde i skateparken er der meget læring ved 
at lure tricks af dygtigere skatere, og meget 
af læringen sker ved at hjælpe hinanden 
videre til at dygtiggøre sig og vise respekt, 
når man lykkes.  Med aktiviteter, som ikke 
henvender sig til en bestemt aldersgrup-
pe, synliggør vi overfor børn og unge – og 
de voksne -  at når man kigger ud over ens 
egen årgang, bor her faktisk en del børn, og 
i sommerperioden udvides denne gruppe 
markant.  
Med et tilbud i Tversteds Have til de mindre 
børn, vil denne bevidsthed forstærkes. Vi 
ser, at forældre, der følger de mindste børn, 
mødes på bænken og sludrer, mens børnene 
leger, og på den måde forstærkes også voks-
ne fællesskaber.

Attraktivt miljø
Et attraktivt miljø for børn og unge forbed-
rer muligheden for, at børn og unge udenfor 
Tversted kommer til Tversted for at benytte 
byens faciliteter, og denne udvikling er til 
gavn for vores egne børns trivsel. 
Det attraktive børne- og ungemiljø kan også 
være med til at tiltrække flere børnefamilier 
i sommerhusene og campingpladserne, da 
børnene har et sted at møde andre børn og 
unge. Feriegæster med både små og store 
børn – og børnebørn – efterlyser aktiviteter 
i Tversted. 

Sundhed og trivsel
De fleste fritidsaktiviteter i vores område er 
holdsport med fokus på boldspil. Det appel-
lerer ikke til alle børn, og ikke alle familier 
er indrettet på, at børn deltager 2-3 gange 
om ugen i træning på et fast tidspunkt. Disse 
børn ender derfor gerne stillesiddende foran 
en skærm.
En udendørs skatepark og en junglesti med 
fri adgang for alle giver mulighed for, at alle 
kan bevæge sig på en sjov og udfordrende 
måde og hermed øges sundheden, og der 
skabes bedre fællesskab og trivsel. Og så er 
der det sociale aspekt. Skateparken danner 
ramme om en kultur, der rummer alle, der 
tager det fælles projekt alvorligt. 
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FORSLAG til

HANDLING
Inddrag brugerne og hør, hvad 
de ønsker – indkald dem til et 
møde.

Kontakt FSR (skatepark-kon-
struktører) og hør, hvad de 
foreslår.

Inddrag kommunens DGI-kon-
sulent.

Involver kommunens materiel-
gård i ønskerne til Tversted 
Have (Anlægget).

Søg fondsmidler til udvikling af 
skateparken.
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Kultur- og forsamlingshuset er tra-
ditionelt og i mange forskellige sam-
menhænge byens naturlige samlings-
sted.

For at fællesspisning skal kunne in-
kludere alle, skal omkostningerne til 
maden holdes nede på et niveau, der 
ikke virker afskrækkende.  Det kan vi 
med frivilligt arbejde.

I Folkebevægelsen mod ensomhed 
siger man:

”Et måltid kan meget mere end mætte 
sultne maver. Det kan bringe menne-
sker sammen og lade nye relationer 
spire frem. Det er omkring bordet, at 
vi styrker båndet til dem, vi holder af, 
og skaber nye forbindelser til folk, vi 
ikke kender i forvejen.”

Fællesspisning giver mulighed for at 
møde mennesker - mennesker, du 
har set i lokalområdet, men aldrig 
tidligere fået mulighed for at tale 
med eller bare veksle bemærkninger 
med, følge op på tanker og idéer med 
nogen, du kender i forvejen.

Efterfølgende er det dejligt at kunne 
hilse og blive hilst på - at blive set.

Fællesskab og måltider
Klitgården i Tversted har gennem mange år haft tradition for

fællesspisning - “Liv i huset”, hed det for 10 år siden.

Der er mange grunde til at arbejde videre med konceptet. 
Det er godt: 
• at kunne mødes i et uforpligtiende 

fællesskab. Vi har sommerhuseje-
re, der udtrykker ønske om at føle 
sig stærkere knyttet til byen.

• at skabe relationer på tværs af geo-
grafi, aldre og observanser.

• at arbejde sammen med kendte 
og ukendte mennesker om noget 
så konkret, som at frembringe et 
måltid mad.

• at forøge lykken i byen ret simpelt: 
Man bliver glad i låget af at gøre 
noget for andre!

Udfordring:
At udvide kredsen af mennesker, der 
deltager, til at omfatte grupper, der 
ikke kommer nu: Sommerhusejere, 
nye tilflyttere af forskellig herkomst, 
beboere på Mariebo, børnefamilier 
og enlige ældre, både som deltagere 
og madlavere!

Udvikling:
At flere får lyst til at deltage.

FORSLAG til

HANDLING
Indsamle data, så vi kan under-
søge, hvornår folk gerne vil de-
tage. Kunne det være en idé at 
arrangere fællesspisning på an-
dre tidspunkter - f.eks. i week-
enden til brunch eller frokost ?

De, der kommer, kunne beta-
le lidt mere for maden, så nye 
(tilflyttere) kunne deltage gratis 
første gang.
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Når man bor  i Tversted, kører man 
ofte ud af byen for enten at arbejde 
i Hjørring eller Frederikshavn, hente 
børn ved toget i Sindal, ved fritidsin-
teresser i oplandet, eller endda taxa-
kørsel om natten for de unge, der er i 
byen i Hjørring.

Vi kører gerne bag ved hinanden og 
har ofte samme formål. Derfor vil en 
indsats for øget samkørsel give stor 

værdi for lokalsamfundet – det kan 
eksempelvis være at:

• Vi sparer ressourcer og CO2
• Vi styrker fællesskabet
• Vi sparer tid
• Vi øger bosætningen.

Sparer ressourcer og CO2
En bil med 4 personer bruger sam-
me energi, som hvis der er en person 

med. Så her er der virkelig en miljø- 
besparelse, der giver gode resultater.

Styrker fællesskabet
Vi lærer hinanden bedre at kende, 
når vi sidder en bil. Vi ved, hvad hin-
anden arbejder med - vi giver hinan-
den viden om, hvordan vores hver-
dag hænger sammen. Vi deler viden 
om, hvad der sker i byen. Vi får større 
forståelse og omsorg for hinanden og 

Samkørsel hitter
Indbyggerne i Tversted kører ofte ud af byen flere gange om dagen.

Vi foreslår, at de nu rykker sammen på bagsæderne i bilerne og styrker 

byens intrastuktur – til gavn for fælleskabet, bosætning og miljøet.

kan dermed nemmere hjælpe hinan-
den - både praktisk og socialt.

Øger bosætning ved
bedre intrastuktur
Tversted er svær at komme til og fra 
uden egen bil. Vi antager, at det er en 
af forklaringerne på, at mange uden 
bil ikke vælger at bo  i Tversted. Det 
kan også være svært for ældre, som 
ikke kører bil længere at bo i Tver-
sted. Et aktivt fravalg af Tversted 
kan også være at børnefamilier ikke 
kan lave andet end at køre til og fra 
forskellige aktiviteter. Derfor vil det 
styrke Tversted at have en stærk 
samkørselskultur.

Turisme
Hvis ordningen bliver en succes, kan 
den udvides til turister, som fx. kom-

mer med tog til Hjørring, og som har 
svært ved at komme videre med of-
fentlig transport. 
Tversted kan markedsføre sig som 
en bæredygtig landsby der tager an-
svar for miljø og infrastruktur.

Delebiler
Hvis ordningen bliver en succes, vil 
det være oplagt at lave en delebils-
ordning - med inspiration fra andre 
landsbyer - fx. konceptet ”Byens 
Bil”, som løser transportproblemet 
i Borris, Lem og Knebel i Ringkø-
bing-Skjern og Syddjurs kommuner. 
Alle byer med mindre end 1.000 ind-
byggere.
Se mere her: www.dr.dk/nyheder/
regionale/midtvest/jette-og-ar-
ne-boevlede-med-daarlig-busfor-
bindelse-nu-staar-de-bag-30

FORSLAG til

HANDLING
INDSAML DATA:
Kortlæg, hvor folk kører hen, og 
hvornår de kører. Det kan være 
en spørgeskemaundersøgelse 
på nettet - suppleret med post-
kort i postkasser.

LØSNINGER
- DET KAN VÆRE:
• Ny fælles portal 
• Facebookgruppe
• Brug af GoMore.

UDFORDRING:
Skal det koste noget at køre 
med ? Vil det altid blive de sam-
me der kører ?

UDVIKLING:
Skal vi i fremtiden have dele- 
biler i Tversted ?
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Alt det skrald, vi smider væk, kunne 
let få et nyt liv, hvis det kom i nye og 
andre hænder.

Tversted har med Nulskrald-projek-
tet fået kodet genbrug ind i DNA-pro-
filen, og når vi foreslår oprettelse af 
en byttebørs, har det udspring i alle 
de gevinster, Tversted som lokalsam-

fund opnår samtidig med, at vi pas-
ser på vores natur og vores miljø.  
 
BÆREDYGTIGHED
Vi skal gøre op med brug-og-smid-
væk-kulturen. Hvert år fjernes flere 
ressourcer fra jordkloden, end den 
kan nå at genskabe. Derfor er gen-
brug af de ting, vi gemmer, men ikke 

længere bruger, den bæredygtige 
løsning til at mindske nyproduktion 
og overbelastning af miljøet. Kig en 
gang på loftet, i pulterrummet, i sku-
ret og se, hvor meget, der har stået 
urørt i årevis. Det skal ud at arbejde 
og bruges igen. 
 

Genbrug
De fleste familier kender det – turen til genbrugspladsen. De fleste familier 

kender også diskussionen, den kan føre med sig. Selvom tingene har mistet 

deres pengeværdi, har de måske stadig en brugsværdi, og ikke mindst:

en affektionsværdi.

FÆLLESSKABER
Når man bytter sin konfirmationskjo-
le væk, får man måske lejlighed til at 
fortælle om den særlige dag. Eller hi-
storien om den gamle vinylplade, som 
man købte et særligt sted. Ting får en 
sjæl, når historien følger med, og det 
er lettere at give slip.
Byttebørsen er stedet, hvor man mø-
des og taler sammen, og hvor fælles-
skab og et fælles projekt dyrkes og 
skabes.
  
BYTTEBØRS 
Når ting er gratis, flyttes fokus fra 
værdi til anvendelighed, og man re-
flekterer mere over sit forbrug. 
Byttebørsen skal være med til at øge 
bevidstheden om, at vi skal værne om 
vore værdier, medmennesker og vo-
res globale miljø.

 

FORSLAG til

HANDLING
En permanent byttebørs med 
emneopdelte hylder for Tver-
steds lokalbefolkning.

Ting skal have en værdi og emne-
sorteres på hylder.  

Udover den fysiske byttebørs 
etableres der også en netversion 
til ”give away” produkter, hvor 
der opstilles klare og entydige 
regler, herunder ”først til mølle” 
princippet.

Alt er gratis. 

I ferieperioder kunne et bredere 
publikum inviteres til at deltage 
i et bytteevent på f.eks. Klitgår-
den, evt. hvis muligt i Ø4. 

Det kunne også være et event, 
hvor der modtages betaling for 
solgte effekter, hvor alt overskud 
går ubeskåret til et forud define-
ret lokalt projekt.

Det vil mest være ”ting og sager”, 
vi vil se på byttebørsen, men fø-
devarer er også velkomne.

Et samarbejde med en velgøren-
hedsforening kunne etableres, 
så overskydende varer kan støtte 
andre gode projekter.

Samarbejde med andre bytte-
børs-organisationer på sigt.
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Der er fantastisk mange gode og 
spændende fortællinger i Tversted, 
som er blevet genfortalt fra generati-
on til generation. Desværre er mange 
af disse historier også ved at miste 
deres stemmer sammen med den 
ældre generation. Vi har brug for at 
stoppe op og få historierne foreviget 
til glæde for de næste generationer og 
byens mange gæster. 

Der gennemføres adskillige guidede 
ture til bunkerne fra anden verdens-
krig. Hver gang med et stort følge af 
interesserede gæster og borgere. 

Tidligere har der også været byvan-
dringer med fortællinger om byens 
huse og deres tidligere funktioner 
og beboere. Disse ture var meget po-
pulære. Ved Tversted Kirke har der 

været fortællinger om udvalgte grav-
steder og personlighederne, som var 
jordfæstet der.

Dansk Botanisk Forening og Dan-
marks Naturfredningsforening har 
også haft ture om planterne ved Ug-
gerby Å, klitlandskabet nord for Ho-
tel Tannishus og ved Flodbæk.

Den gode historie
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Tversted rummer mange gode historier både i byen og i landskabet.

Nogle historier relaterer sig til bygningerne og de mennesker, som har

boet i dem, og andre til landskabet og naturen omkring Tversted.
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Der er mølledage ved Østerklit Stok-
mølle, hvor man kan se møllen i funk-
tion, og ellers selv trykke sig igennem 
en fortælling om gårdens og møllens 
historie. 

Nogle historier egner sig til at komme 
på tryk, andre til mundtlig fortælling 
og andre til visualisering.

Tversted har mange fortællinger, som 
venter på at blive fortalt, og der er 
mange flere, som gerne vil høre dem.

Fællesskaber på tværs
Dem, som kender de gode historier, 
er ikke nødvendigvis de bedste til at 
formidle dem for en større forsamling 
eller omsætte dem til skrift eller bille-
der.  Vi skal udnytte vores forskellige 
ressourcer til at få fortalt historierne. 

Det vil også være med til at give et 
fællesskab på tværs af generationer og 
mellem de gamle Tversted-familier og 
tilflyttere. 

Ved at sætte fokus på de gode histori-
er får vi også sat fokus på det, som har 
formet Tversted til det, den er i dag.

Turisme
Den gode historie vil også kunne 
give mere til turismen, da vi kommer 
med mere af Tversteds historie og gi-
ver nogle uforpligtende tilbud, som 
man selv kan tage ud og gøre brug af. 
Guidede ture er populære – bunker-
turene har haft over 100 deltagere til 
en tur. Her ligger et potentiale, som 
kan foldes ud og give flere oplevelser 
for byens gæster.

FORSLAG til

HANDLING
Indsaml data
Inddrag Lokalhistorisk For-
ening for Tversted Uggerby og 
Tuen.
Inviter alle med interesse for de 
gode historier til et fælles møde, 
hvor historierne fortælles og 
nedfældes. Interview de ældste 
(10) borgere i Tversted, som har 
levet hele deres liv her 

Løsning
Opsæt kortborde i landskabet 
og byen, hvor der er en god hi-
storie, som bør fortælles.
Uddan lokale guider i fx byvan-
dring og gravstedsfortælling.
Beskriv Tversteds grønne front 
(plante- og dyrelivet i klitterne).

Fællesskaber



Naturring Tversted skal derfor 
være et aktiv for Tversted – både 
for fastboende, gæster og turister. 
Naturring Tversted skal ikke til-
trække flere, men gøre det mere in-
teressant for dem der allerede er 
her. Naturring Tversted skal vise 
kendte og mere ukendte stier og for-
midle den unikke natur og de kul-
turspor der er i og omkring Tversted.                                                                                                                                        

Naturring Tversted skal være med 
til at åbne og udvide Tversted som 
et spændende sted at udforske og at 
opholde sig. Naturring Tversted skal 
give og formidle gode oplevelser. 

Ringen skal forbinde Tversted, kir-
kebyen, sommerhusområderne mod 
både øst og vest, stadion, fælleden, 
havet og baglandet. 

Naturring Tversted skal være vandre-
ture der kan bruges som inspirati-
on af enkeltpersoner og grupper, og 
som oplagte ture til naturformidling, 
guidede vandreture, fototure, mm. 

Naturring Tversted skal bestå af fle-
re ture af forskellig længde. Der skal 
være en lang tur der omkranser Tver-
sted og forbinder byen med områ-

Naturring Tversted
Vi ønsker at styrke sammenhængskraften mellem Tversted og de

tilstødende sommerhusområder, mellem Tversted og kirkebyen, mellem 

Tversted og den fantastiske natur byen er placeret i, mellem Tversted og 

baglandet og mellem Tversted og de andre omkringliggende landsbyer.

derne både nord, syd, øst og vest for. 
Det vil sige fra Uggerby Å’s udløb i 
vest til Tversted Plantage i øst, fra 
havet mod nord til stadion og fælle-
den i syd. 

Naturring Tversted defineres også af 
flere mindre ruter med interessante 
oplevelser at spændende natur og 
kultur. 

Kommunikation
Naturring Tversted skal kunne findes 
digitalt, på kort i foldere, på strate-
gisk placerede kortborde. Derudover 
skal der etableres en måde at finde 
Naturring Tversted i felten. F.eks. 
med en genkendelig speciel marke-
ring, slåede spor og boardwalks over 
fugtige passager. 

Naturring Tversted skal også være 
kendetegnet ved en række tanke- 
steder. Steder der er oplagte til at 
gøre et stop, lade blikket og tankerne 
vandre ud i horisonten, fokusere på 
det nære og på, at gå på opdagelse 
lige der, tage sig en kop kaffe og spi-
se sin madpakke. Et tankested skal 
også fungere som et formidlings-
punkt f.eks. med mulighed for aflæs-
ning af QR kode eller i form af et lille 
kortbord. Kort sagt et sted hvor der 
kan tankes op både fysisk, mentalt 
og vidensmæssigt.

FORSLAG til

HANDLING
Der skal tegnes forslag til nøj-
agtige ruter og etableres en 
dialog med berørte lodsejere og 
grundejerforeninger. 

Der skal identificeres og beskri-
ves den ønskede formidling i et 
bredt samarbejde med lokale 
vidensbærere og ildsjæle. Der 
skal søges penge hjem til etable-
ring af Naturring Tversted med 
Tankesteder og søges penge til 
og laves en plan for løbende 
vedligehold. Der skal søges evt. 
tilladelser.
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Vi ønsker at Tversted fremstår som 
en samlet helhed med et enkelt, klart 
og gennemgående udtryk. Det være 
sig i byens fysiske udtryk og på digi-
tale platforme. Nye anlæg designes 
ud fra samme udtryk og med afsæt i 
Tversteds 5 værdier. Vi ønsker at der 
laves en ny og gennemgående Tver-
sted designlinje.

Udtryk og Design
Naturen er et af de bærende elemen-
ter for Tversted og en vigtig del af 
Tversteds DNA. Til at skabe et spæn-
dende, inspirerende og mere gen-
nemgående udtryk vil det være oplagt 
at trække naturen fra klitterne mod 
nord gennem byen sydpå og videre 
gennem kirkebyen. Simpelthen lade 

byen blomstre mere vildt og binde de 
gennemgående trafikårer sammen i 
et ensartet udtryk. Tversted kan blive 
et sted for promenade samtidig med, 
at der sikres smidig afvikling af den 
tætte trafik i sommerhalvåret. 

Derudover skal der skabes en natur-
lig og integreret sammenhæng med 

Formidling, udtryk og design
Vi ønsker at styrke sammenhængskraften mellem mennesker

i og omkring Tversted, mellem byens og sommerhusområdernes

borgere, gæster og turister  – ved at skabe inspirerende udendørs

samlingssteder og ved at gøre Tversted indbydende og tiltrækkende. 

de åbne pladser der støder op til de 
gennemgående trafikårer.

Det omfatter også en tydeligere mar-
kering og promovering af det store 
grønne område midt i Tversted - an-
lægget og plænen som et centrum / 
samlingssted. Hele området kunne 
omdøbes til ’Tversted Have’ og frem-
stå som en multikulturel have, hvor 
der etableres beplantning til at ska-
be forskellige rum. Beplantning med 
kulinarisk værdi som frugttræer, 
bærbuske og krydderurter.

Tversted Have skal blive et af byens 
vigtige samlingssteder med frugtha-
ve, picnic-, madpakke-/bål-/grill-
hus med pizzaovn, petanque, lege-
plads, lege/træningsredskaber og 
måske en skulptur som du altid vil 

forbinde med Tversted og vores fæl-
les ’Tversted værdier’

Et indbydende og tiltrækkende ud-
tryk handler også om ’portene’ til 
Tversted f.eks. ved byens centrale 
rundkørsel. Ligesom en anden Tver-
sted port kan være ’Porten’ til stran-
den / havets portal – at skabe en 
synlig men stadig diskret markering 
af at du bevæger dig fra by til natur.

Et andet element i et gennemgående 
udtryk og design skal være Tversted 
Bænken – en ny designet pause-in-
stallation som skal fungere som et 
mindre samlings- / tænke- / hvile- / 
pause- / madpakke – sted, og som 
skal placeres på relevante steder og 
pladser i byen og landskabet. Tver-
sted Bænken skal være med til at 

markere Tankestederne på Natur-
ring Tversted. En ’bænk’ hvor man 
kan sætte sig og lade tankerne van-
dre, med plads til refleksion og stille 
oplevelse og evt. drikke en kop med-
bragt kaffe. 

En yderligere del af det at løfte Tver-
steds samlede udtryk er at gennemgå 
skiltningen i byen. Her skal der også 
arbejdes på et mere ensartet udtryk 
der følger den nye designlinje for 
Tversted. 

Alle de gode aktivitetsmuligheder, 
naturen, kulturen og de gode histo-
rier skal præsenteres samlet og over-
skueligt. 

Fortsættes næste side....

44 – VISION TVERSTED VISION TVERSTED – 45

Naturring



Det vil være oplagt at placere et ’For-
midlingscentrum’ ved Klitgården og 
Tversted Have. I formidlingen skal 
indgå digitale skærme, kortborde, in-
fotavler, foldere, app, henvisning til 
andre apps, hjemmeside mm.

Rundt i Tversted og naturen omkring 
kan der endvidere placeres kortborde 
og standere med QR koder. Jo flere 
enkeltstandere, jo mere vedligehold 
og  jo mere forstyrrer vi  indtrykket af 
en uspoleret natur. 

For at holde et enkelt udtryk vil det 
derfor være godt at holde så meget 
analogt formidling som muligt sam-
let på et sted. Som supplement skal 
der laves brochurer der også skal være 
tilgængelige på diverse turiststeder og 
i alle udlejningssommerhuse.

Fredninger og Natura 2000 
Naturen omkring Tversted er rig og 
af både national og international in-
teresse hvilket betyder at vi er omgi-
vet af ikke mindre end 5 fredninger 

og to Natura 2000 områder – et til 
lands og et til vands.

Fredningerne:
•  Uggerby Å’s udløb
•  Tversted Å
•  Tversteds Grønne Front
 (endnu ikke vedtaget)
•  Flodbækken
•  Vesterklit

Natura 2000 områderne: 
•  Uggerby Klitplantage og
 Uggerby Å’s udløb
•  Skagens Gren og Skagerak. 

Derudover er der et væld af forskel-
lige naturtyper klit, overdrev, høj-
mose, vandløb, skov, m.fl. og mange 
sjældne arter som blodrød storke-
næb, sortbrun blåfugl, markfirben, 
nikkende kobjælde, hugorm, rødryg-
get tornskade, bynkefugl og odder.
Der er også et væld af kulturspor. 

Både fra det levede liv med hav og 
masser af sand, og fra bl.a. 2. ver-
denskrig. Vi har f.eks. ildlederbun-
ker, stokmølle, teglværk, dambrug, 
tankgrav, stationsbygning, toldbyg-
ning, Uggerby Å som vandvej, stran-
dinger og bådehus. 

Til at understøtte formidlingen skal 
der selvfølgelig bruges en masse flot-
te billeder og her vil den lokale foto-
klub være oplagt at samarbejde med. 
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Naturring

FORSLAG til

HANDLING
Der skal hyres ekstern konsu-
lent til at komme med et bud på 
hvordan en Tversted Designlinje 
med udgangspunkt i de 5 fælles 
værdier for Tversted kan se ud. 
Ud over de 5 værdier er kravet at 
vi i udtrykket holder det enkelt, 
unikt, genkendeligt, brugerven-
ligt og med et minimum af ved-
ligehold. 

Designlinjen skal omfatte og 
rumme både det fysiske udtryk i 
byen med færdselsårer og plad-
ser, markering og installationer 
på Naturring Tversted, digital 
og analog formidling.

Med hensyn til formidling skal 
der etableres et samarbejde 
med lokalhistorisk arkiv, loka-
le vidensbærere, VHM, lokale 
naturildsjæle, Danmarks Na-
turfredningsforening, Tversted 
Fotogruppe m.fl.  Samarbejdet 
skal identificere og beskrive de 
vigtigste og mest interessante 
Tversted historier.

Der skal søges økonomiske 
midler hjem til: 
• etablering af formidling både 

digitalt og analogt samt lø-
bende opdatering heraf

• sikring af et æstetisk løft og 
nye aktivitetsmuligheder i 
form af anlæg i et enkelt de-
sign og med meget lavt vedli-
geholdelsesniveau. Desuden 
sikre økonomi til løbende 
vedligehold og servicering.

... formidling, udtryk og design - forsat fra forrige side




