
Til Fællesmødets grundejerforeninger og 
vejlaug i Tversted 

Nyhedsbrev 2021-2 
 

Vi er nu i ”efter-Corona-tid” 
 

Det håber vi, og aktivitetsniveauet på visse områder er stigende. Således afholdes der en række møder i 

den nærmeste fremtid i Tversted, som har relevans for os som sommerhusejere. 

 

Møde om Kystsikring 

Tid: Torsdag den 21. oktober 2021 kl. 17.00  

Sted: Tannishus 

Deltagere: Inviterede foreninger 

Initiativtager: Sv. Erik Kristensen, Kystbeskyttelseslaget, Gammel Skagen 

Emne: Etablering af et samarbejde om begrænsning af erosion i Tannisbugt fra Hirtshals til Skagen. 

Baggrund – kort beskrevet: 

Meget kort fortalt, så er det sådan, at havet årligt transporterer ca. 1 mio. kubikmeter sediment (primært 

sand) op langs den jyske vestkyst.  

Dette har dog været forhindret i en del år, fordi Hirtshals havn er blevet så udbygget, at de to havnemoler 

opfanger 6-700.000 kubikmeter – hvilket konstant får havnen til at ”sande til” 

Det er man selvfølgelig nødt til at oprense, og i en del år har Kystdirektoratet anvist havnen, at det 

oprensede sand skal klappes på dybt vand et pænt stykke væk fra kysten. 

Man er imidlertid blevet opmærksom på, at dette tager en meget betydelig mængde sand ud af kredsløbet, 

og da havet har uændret transportkapacitet, betyder det i realiteten, at havet blot ”tager” den manglende 

sandmængde fra klitterne nord for havnen – med andre ord, det forøger erosionen. 

Helt generelt er der i dag lovgivet omkring den slags forhold, og hovedreglen er, at hvis man skal have lov at 

bygge havneanlæg, så skal den opfangede mængde sediment ”bypasses”, hvilket vil sige, at det skal sendes 

videre i flowet på den anden side af havneanlægget.      



I stedet for at ”bypasse” har Hjørring Kommune nu besluttet at bruge sandet til sandfodring ud for Nr. 

Lyngby og på en lang strækning omkring Lønstrup fra Mårup i syd til Udemarken i nord. 

 

Møde om Naturplejeplaner i de fredede områder på 

begge sider af Flodbækken, herunder hegningsplanerne 

Tid: Lørdag den 23. oktober kl. 10.00 

Sted: Tversted Skole 

Deltagere: Alle borgere og sommerhusejere, der er interesserede  

Initiativtager: Grundejerforeningerne og Tversted Borger- og Turistforening 

Emne:  Vi har bedt kommunen orientere om det konkrete projekt omkring Flodbækken samt planerne for 

naturpleje på Tversteds grønne front (forventet fredning) og de øvrige fredninger i Øster- og Vester 

Tversted. Det er desuden vigtigt af drøfte brugernes fremtidige indflydelse på projektet jfr. nedenstående. 

Dagsordenen  

1. Indledning om naturpleje 
1. Fortælling om naturværdierne /Laus 
2. Hvordan plejes de bedst / Laus & Jens 
3. Generelt om hegning, dyr, sikkerhed, information og tryghed  /Jens og Birthe? 

2. Det konkrete projekt ved Flodbækken 
1. Hegningen ved Flodbækken /Jens 
2. Løbende monitorering og evaluering og vilje til justeringer, såfremt der opstår større gener 

for brugerne eller problemer i forhold til biodiversitet og effekter af naturplejen.  
3. Grundejerforeningernes samarbejde med kommune om det foreliggende projekt. Gert og 

Torben 
3. Fremtidige planer omkring Tversted 

1. Status for naturpleje m.m. Vester Tversted og Uggerby Å (Natura 2000-området) / Jens  
2. Status for fredningen Tversteds Grønne Front / Laus  
3. Info om plejeplan (der bliver en offentlig tur næste år) / Jens 
4. Input til plejeplanen   
5. Status for andre projekter i Tversted (naturring m.m. ) / Birthe 

 
Der er selvfølgelig mulighed for spørgsmål efter punkterne. 
 

Initiativtagerne har formuleret følgende forventninger til projektet. 

I forbindelse med Hjørring Kommunes planer om hegning og naturpleje i de fredede områder har Tversted 

Borger- og Turistforening sammen med Grundejerforeningerne påpeget, at Tversteds grønne front og 

fredningerne mellem sommerhusområderne og kysten ligger bynært. Mange brugere ser området som 

”deres egen baghave” og har deres daglige gang i området. Vi mener derfor, at naturpleje i området skal 

tilrettelægges således, at brugerne ”får ejerskab” til projektet. 

Vejen til lokalt ejerskab forudsætter: 



• At alle, herunder børn og ældre, fortsat kan færdes trygt i området. 

• At brugerne forstår de formulerede plejemål og effekten af de valgte plejemetoder. 

• At projektet årligt evalueres med henblik på at belyse og formidle effekten på diversiteten i 

naturen. Er de formulerede plejemål opfyldt? Anvendes de rette plejemidler? 

• At der er mulighed for løbende at foretage indgreb eller justeringer i projektet, hvis der opstår 

utrygge forhold, eller der er behov for andre plejemetoder, eller projektet får negativ effekt på 

naturen eller turismen. 

• Naturen er Tversteds største aktiv i forhold til turismen, sommerhusejerne og den lokale 

befolkning. Plejeprojektet skal styrke og videreudvikle dette aktiv. Det er derfor vigtigt, at 

fortællingen om plejeprojektet og dets bidrag til biodiversiteten bliver positiv og kan 

dokumenteres. 

Tversted Borger- og Turistforening sammen med grundejerforeningerne foreslår derfor, at der 

gennemføres et årligt møde med interessenterne, hvor den årlige evaluering af plejeprojektets resultater, 

brugernes oplevelser i forhold til projektet og projektjusteringer er på dagsordenen. 

Samarbejdet med kommunen 

Tilfældigvis blev grundejerforeningerne opmærksomme på, at Hjørring Kommune planlagde et 

naturplejeprojekt, herunder etablering af en indhegning, hvor der skulle gå et antal heste. Efterfølgende 

har en arbejdsgruppe bestående af Torben Bajlum, fmd. for Grundejerforeningen Poul Ankers Klit, Carsten 

Stanley Mortensen, best. medl. Grundejerforeningen Vesterklit og Gert Nielsen, fmd. Grundejerforeningen 

Vesterklit afholdt flere møder og besigtigelser i terrænet sammen med Jens Baggesen og Laus Nielsen fra 

Hjørring Kommune. Desuden har Tversted Borger- og Turistforening afholdt et møde med formanden for 

Teknik- og Miljøudvalget Søren Smalbro og direktør Bettina Hedeby Madsen om sagen. 

Grundejerforeningen Vesterklit har klaget over den dispensation til hegning, som Kystdirektoratet har givet 

Hjørring Kommune, uden at de parter, der bliver berørt af hegningen, herunder grundejerforeningerne og 

deres medlemmer, på nogen måde er blevet hørt i sagen. Klagen er endnu ikke behandlet. 

Arbejdsgruppen har hen over sommeren kommunikeret en del med kommunen om placering af hegnet og 

lågerne, så det medfører så få gener som muligt for alle, der færdes i områderne. Arbejdet har resulteret i, 

at vi er tæt på enighed om en placering af hegn og låger, der tilgodeser langt de flestes ønsker. Hertil 

kommer krav om løbende evaluering og vilje til justeringer, såfremt der måtte opstå større gener eller 

problemer med naturplejeprojektet. 

Kommunens repræsentation på mødet. 

Hjørring Kommune vil være repræsenteret ved Laus Gro-Nielsen, biolog og Jens Baggesen, 

naturmedarbejder. 

 

Vælgermøde 

Tid: Onsdag den 10. november 2021 kl. 18.00 

Sted: Klitgården 

Deltagere: Alle borgere og sommerhusejere kan deltage 



Inviterede: Alle opstillingsberettigede partier er inviteret. 

Initiativtagere: Tversted Borger- og Turistforening, Klitgården og Tannisbugt Venstre 

Motivation for sommerhusejernes deltagelse: 

En stor del af sommerhusejerne har fast bopæl uden for Hjørring Kommune. Det betyder et demokratisk 

underskud for os som sommerhusejere, hvilket kan betyde, at politikerne vil være mindre tilbøjelige til at 

tage hensyn til vore interesser. 

Der er mange områder, hvor vi er afhængige af et konstruktivt samspil med kommunen. Her kan nævnes 

bevarelsen af en attraktiv kyststrækning, forhindring af store sommerhuse i de etablerede 

sommerhusområder, organisering af kildesortering under hensyntagen til de fysiske forhold i 

sommerhusområderne, tilrettelæggelse af naturpleje og udvikling af et attraktivt lokalsamfund i Tversted. 

Selv om du ikke har stemmeret i Hjørring Kommune, kan det være nyttigt at fremføre og synliggøre vores 

interesser over for de politiske partier.  

Næste fællesmøde mellem grundejerforeningerne og 

vejlaug i Tversted. 

Tid: Palmesøndag den 10. april 2022 kl. 09.00 

Sted: Tannishus 

Invitation og materiale følger senere 

Input til mødet modtages gerne. 

 

Med venlig hilsen 

Gert og Niels 

 

 


