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Visionen for Tversted 

Efter flere aflysninger lykkedes det den 1. september at gennemføre et borgermøde i Tversted om den 

fremtidige vision for Tversted området. På trods af Corona situationen var der ca. 80 deltagere i mødet, 

herunder borgmesteren og 3 andre byrådsmedlemmer.  

Der var en klar opbakning til projekterne, og flere gav udtryk for, at der var behov for den nytænkning, som 

visionens projekter er udtryk for. Flere deltagere tilmeldte sig de forskellige arbejdsgrupper. 

Mange af de beskrevne projekter har interesse for os som ejere af sommerhuse i området.  I Nyhedsbrev 4 

nævnte vi projekt ”Børn i Byen” eller ”Tversteds Have”, som det også omtales. I dette nyhedsbrev omtaler 

vi Projekt ”Naturring”. 

Nedenfor link til visionsprojektets facebookgruppe hvor man kan følge med i projektets udvikling: 

https://www.facebook.com/groups/visiontversted/  

Naturring Tversted 

Naturring Tversted er beskrevet i Drømmen om Tversted, som I let kan finde på Grundejerforeningen 

Vesterklits hjemmeside  www.vesterklit.dk under seneste nyt eller ovennævnte Facebookgruppe.  

Tversted og sommerhusområderne omkring Tversted er fyldt med utallige store og små veje samt store og 

små stier, som vi alle og vores gæster holder af at færdes på for at søge oplevelser af forskellig art, såsom 

fantastiske naturoplevelser med en enestående og i visse tilfælde unik flora og fauna.  

Men dette fantastiske naturlandskab gemmer også på spændende natur- og kulturhistoriske oplevelser 

som eksempelvis bunkere, strandinger, det gamle teglværk, kirkegården, den gamle toldstation, Tversted 

søerne osv, som arbejdsgruppen bag projektet Naturring Tversted har en vision og et ønske om, at kunne 

formidle til alle, der færdes i området, så oplevelsen ved at færdes suppleres med større kendskab til, 

indsigt i og viden om området.  

Vi forestiller os, at Naturring Tversted består af en ”alt omfavnende” stor naturring på ca. 22 km og et antal 

mindre naturringe, som definerer en særlig oplevelse. Det kan være et helt særligt landskab, helt særlig 

https://www.facebook.com/groups/visiontversted/
http://www.vesterklit.dk/


natur, helt særlig flora, helt særlig fauna eller helt særlig kulturhistorie eller måske en kombination mere 

eller mindre af det hele.   

Vi vedhæfter en ideskitse, og har du forslag til projektet eller har du lyst eller kender nogen, der har lyst til 

at deltage i gruppens arbejde, er du/de meget velkommen. Kontakt Gert Nielsen på 21259047 

Se ideskitsen nedenfor: 

 

Revision af den Kommunal Helhedsplan 

Hjørring Kommune har en Helhedsplan fra 2016, som gælder i en 12 års periode. Planen skal revideres 

hvert fjerde år. Kommunen har igangsat revisionen af planen og i den forbindelse bedt offentligheden om 

at fremsende ønsker og interesser i forhold til revisionen. Tversted Borger- og Turistforening har sammen 

med ”Fællesmødets grundejerforeninger og vejlaug” fremsendt flere ønsker og forslag, bl.a. et forslag 

vedrørende Østervej og Plantørvej, som omtales nedenfor. 

Vi har desuden fremsendt et ønske og forslag om en sammenhængende revision og modernisering af det 

planlægningsgrundlag der er gældende for Tversted, herunder sommerhusområderne. Der er flere grunde 

til dette ønske, dels er der reguleringer der er meget gamle og vanskeliggør nye tiltag, dels kan en 

modernisering fremme realiseringen af visionsplanerne.  

Ser vi på sommerhusområderne, har disse meget forskelligartede problemer. Nogle har ret nye lokalplaner, 

og andre har ingen lokalplaner. Store udlejningssommerhuse er en problemstilling, vi er særlig 



opmærksomme på. Vi ser flere steder i landet, herunder i Tversted, at der etableres sådanne store 

sommerhuse, som alene har et udlejningsformål. Denne udvikling kan blive meget belastende for det 

sommerhusmiljø, vi kender og ønsker bevaret. Vi ønsker derfor mere kontrol over denne udvikling.    

På det seneste er der dukket flere artikler op om sommerhusejere, der kæmper for at bevare deres 

sommerhusmiljø. Nedenfor henviser vi til en DR-artikel, som er oplysende i forhold til udfordringerne, men 

også peger på nogle muligheder.  

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/naboer-til-kaempesommerhuse-foeler-sig-snydt-stol-ikke-

paa-kommunens  

Kommentar til ny helhedsplan - Østervej og Plantørvej 
 

Af Gert Nielsen 

Da kommunen efterlyser kommentarer om lokale forhold, som kommunen skal være opmærksom på, vil vi 

pege på ét væsentligt område vedrørende infrastruktur.  

På begge sider af Østervej ligger mellem 600 og 800 sommerhuse og helårshuse, som i sommermånederne 

medfører en enorm og meget blandet trafik, bestående af små og store biler, busser, cyklende og gående i 

alle aldre, motionsløbere, mountainbikere, heste, alt sammen blandet sammen på en alt for smal 

vejstrækning med en max. hastighed på 60 km. På Plantørvej er der en tilsvarende voldsom trafik takket 

være de særdeles attraktive Tversted-søer og faciliteterne deromkring.  

Begge veje er en del af cykelruten Nordsøruten ned gennem Jylland. På begge veje opstår hver år i 

sommermånederne trafikale situationer, der heldigvis indtil nu ikke har afstedkommet større ulykker eller 

tab af menneskeliv, men det kan være et spørgsmål om tid!  

Kommunen bør derfor sikre, at der bliver mulighed for at separere de forskellige trafikantformer – biler for 

sig, gående og cyklister hver for sig og endelig heste for sig ved at der etableres cykel- og gangsti langs 

Østervej og Plantøvej og hestene ”flyttes” til et spor for heste væk fra den øvrige trafik. Den gamle Kirkesti 

vil være velvalgt. 

Formålet med en mere hensigtsmæssig infrastruktur er at gøre den til et aktiv for borgerne, turisterne og 

hele byen. 

På vegne af Fællesmødet bestående af 13 grundejerforeninger og vejlaug i Øster Tversted.  

Kildesortering i forsøgsområdet 

Kommunen har foretaget besigtigelse og prøvekørsel i de sommerhusområder, der er udpeget til forsøg. 

Bilen, der skal anvendes i forsøget, er 30 cm bredere end den, der nu kører på vores veje og ca. 50 cm 

længere. Det er i kommunal sammenhæng en mindre bil. Størst er de biler, der anvendes i byerne, medens 

der på landturene anvendes en mellemstor bil. Bilen, der skal anvendes i sommerhusområdet, har bredere 

dæk end normalt for at mindske belastningen af vejene. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/naboer-til-kaempesommerhuse-foeler-sig-snydt-stol-ikke-paa-kommunens
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/naboer-til-kaempesommerhuse-foeler-sig-snydt-stol-ikke-paa-kommunens


Vurderingen er, at der vil være behov for forholdsvis få ændringer i forhold til vendepladser i 

forsøgsområdet. Udfordringerne er vist størst i Grundejerforeningen Klitrosen. 

En anden udfordring følger af skiftet fra sække til containere. Anvendelsen af containere indebærer, at 

adgangsforholdene bliver mere kritiske. Man kan ikke smide rundt med en container på samme måde som 

en sæk.  

Genbrugspletterne i Tversted 
  
I øvrigt kommer der til at ske lidt med de nuværende genbrugspletter i Tversted. Genbrugspletterne 

indrettes mere funktionelt. Det vil forbedre mulighederne for, at de sommerhusejere, der ikke er med i 

forsøget, men alligevel kildesorterer, kan aflevere det sorterede affald lokalt. Der er tale om en midlertidig 

løsning, indtil kildesorteringen udrulles til alle sommerhusområder. 

Genbrugspletterne tilpasses, så der skal sorteres på samme måde som hos helårshusene. Papir- og 

glascontainerne udskiftes med bobler, og i de nuværende træbeklædte beholdere skabes mere plads til 

plast og metal. 

• Stort pap skal afleveres på genbrugspladsen 

• Rest- og madaffald afhentes som hidtil ved sommerhusene   

Rummet, der før blev anvendt til pap, gives til plast & metal, som derved får ekstra kapacitet. 

Tilpasningerne vil blive gennemført efter uge 42 (efterårsferien).   

Her finder du pletterne:  

 



”Til Salg” skiltning 

Det har i en periode været praksis hos flere ejendomsmæglere, at Til Salg Skilte uden aftale er blevet 

placeret på Østervej og ofte med flere henvisningskilte på sidevejene helt frem til det hus, der er til salg.  En 

række grundejerforeninger har bedt ejendomsmæglere om kun at skilte på den grund der er til salg, hvilket 

som hovedregel er blevet taget til efterretning. Grundejerne opfordres til at støtte op om dette, når der 

indgås aftale med en ejendomsmægler om salg, så vi undgår en skilteskov i vejsiderne. 

Jagt i sommerhusområder 

På foranledning af flere sommerhusejere, der har observeret jægere i klitterne, har vi forespurgt Jens 

Baggesen, Hjørring kommune, om hvilke retningslinjer der gælder for jagt i klitterne.  

Jens Baggesen har svaret, at der ikke er noget i fredningskendelserne der regulerer jagt, og at det derfor er 

jagtloven der gælder med de afstandskrav mm., den indeholder. Af kapitel 3 §19 fremgår, at man skal holde 

50 meters afstand til beboelse, når der afgives skud. Desuden er der krav om, at jagtarealet skal være min. 

1 ha til eget brug og min. 5 ha, hvis jagten udøves af andre end ejeren. 

Sagen er nok ikke fuldt ud belyst med dette svar. Flere sommerhusgæster har givet udtryk for, at det 

opleves utrygt at møde jægere på udlagte offentlige områder. 

 
Tversted, den 1. november 2020 

Gert og Niels 

 


