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Hvis i ønsker at dele nogle af nyhedsbrevets informationer med jeres medlemmer, er i velkomne til at 

klippe fra de efterfølgende tekster. 

Kystbeskyttelse i Tannisbugt 

Referat og opfølgning fra mødet den 21. oktober om kystbeskyttelse i 

Tannisbugt 
 

Kystbeskyttelseslauget Gammel Skagen havde den 21. oktober 2021 inviteret grundejerforeninger og større 

interessenter på turismeområdet til møde om kystbeskyttelse i Tannisbugt. På mødet deltog omkring 20 

laug, foreninger og virksomheder fra hele Tannisbugt, med undtagelse af Kjul. 

Kystbeskyttelseslauget Gammel Skagen har siden 2019 brugt mere end 5 millioner privat indsamlede 

kroner på kystbeskyttelse. Lauget oplever, at erosionen af deres kyst er stærkt tiltagende i de allerseneste 

år.  

Det er Kystbeskyttelseslaugets opfattelse, at stor dynamik ligger bag udviklingen i Tannisbugt. I nogle 

perioder foregår der erosion, og i andre perioder opbygges strandene og klitterne. Der er imidlertid sket 

nogle væsentlige ændringer omkring Hirtshals de seneste år. Normalt vil der årligt passere ca. 900.000 

kubikmeter sand videre fra Jammerbugt til Tannisbugt og dermed videre til Tversted og Skagen. De seneste 

år er store dele af denne sandmængde blevet stoppet ved Hirtshals og enten ført ud på dybt vand eller 

transporteret sydpå, for der at blive brugt til kystbeskyttelse i Jammerbugt. 

Af den foreliggende lovgivning fremgår det, at man i forbindelse med havnekonstruktioner som i Hirtshals 

skal sikre, at den naturlige sandtransport langs kysten bliver genetableret, så naturens normale kræfter og 

udvikling ikke ændres. Hjørring Kommune har fået dispensation fra denne lovgivning og transporterer nu 



store mængder sand ned i Jammerbugt. Der vil derfor fortsat komme til årligt at mangle store mængder 

sand i Tannisbugt.  

Kystbeskyttelseslauget fremlagde på mødet fotostudier dækkende de seneste ca. 20 år, som viser, at 

erosionen især i de seneste år har være voldsom. I Tversted ca. 5 meter årligt. 

Vi hører ofte, at VVM-studier konkluderer, at havneudvidelserne ikke antages at have væsentlig betydning 

for kysterne i Tannisbugt. VVM-studierne tage imidlertid ikke højde for den aktuelle beslutning om at fjerne 

store mængder sand ved Hirtshals og transportere det tilbage til Jammerbugt. Kystbeskyttelseslauget har 

nærstuderet VVM-studierne, og hvis man ser bort fra Kjul Strand, mener lauget, at der er meget ringe 

belæg for de antagelser, der gøres i rapporten. 

Mødet konkluderede, at situationen i Tannisbugt er alvorlig. Vi har intet imod Hirtshals Havn, men ønsker 

sandet sendt videre mod nord. Vi har heller intet imod sandfodring på kyststrækningen syd for Hirtshals, 

men sandet bør komme fra et maritimt indvindingsområde ud for kysten. Det er ikke i orden, at problemer 

et sted i kommunen sendes videre til andre dele af kommunen eller en helt anden kommune. 

Kystbeskyttelse kræver helhedsløsninger og ikke delløsninger. Ellers får vi et spil om ”Sorte Per”. 

I Tversted er der grund til at frygte konsekvenserne for turismeerhvervet, eller som nogen bemærkede på 

mødet. ”Hvor skal vi finde plads til flere tusind biler på en sommerdag i Tversted, når de ikke kan komme 

ned på stranden”. 

Det blev besluttet at etablere et samarbejde mellem de forskellige dele af Tannisbugt med henblik på at 

varetage vores fælles kystsikringsinteresser. Det skal i første omgang sikre,s at hensigten med lovgivningens 

regler om videreførelse af sand i forbindelse med havnekonstruktioner opfyldes.    

Tversted repræsenteres ved: 

• Gert Nielsen, Grundejerforeningen Vesterklit, gert@tandgeni.dk, 2125 9047. 

• Søren Brandis, Grundejerforeningen Abelvej, Andersvej og Tannisgaardvej (nord for 

Vestervej), brandis@newmail.dk, 20634030 

• Niels Maarbjerg Olesen, Tversted Borger- og Turistforening, niels.m.olesen@gmail.com, 40858522 

 

Vi vil straks rejse sagen i den igangværende valgkamp. Efterfølgende vil vi forsøge at få etableret et 

Tannisbugt-samarbejde mellem de to kommuner, så vi ikke skal bruge kræfter på manglende koordinering 

mellem dem. Vi håber desuden, at vi på denne måde kan blive en del af et troværdigt samarbejde, hvor vi 

finder løsninger sammen, eventuelt i en national sammenhæng.  

 

Tversted, den 27. oktober 2021 
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Naturpleje og hegning 

Opsamling på borgermødet den 23. oktober 2021 
 

Tversted Borger- og Turistforening havde sammen med grundejerforeningerne og Hjørring Kommune 

indkaldt til Borgermøde lørdag den 23. oktober på Tversted Skole. 

Kommunen orienterede om baggrunden for naturplejeprojektet omkring Flodbækken, som bl.a. indebærer 

hegning i fredede områder, og Grundejerforeningerne og TBT orienterede om deres bestræbelser på at få 

indflydelse på projektet. 

Der viste sig at være stor interesse for emnet. Ca. 100 engagerede borgere deltog i mødet. 

Borgerne havde følgende bekymringspunkter, som prægede debatten: 

• Hegningens og de store dyrs negative indflydelse på brugernes færden i området og dermed på 

naturens værdi for Tversted. 

• Aspekter fra rewilding-diskussionerne, specielt med fokus på dyrevelfærd. 

• Spørgsmål til lodsejernes og beslutningstagernes motiver for at hegne området. 

Der var stor forståelse for, at der er behov for at foretage naturpleje for at bevare det lysåbne landskab og 

dermed sikre truede arters overlevelse. 

Kommunen lagde vægt på at understrege, at der ikke er tale om et rewilding-projekt, og at de almindelige 

dyrevelfærdsregler vil være gældende. 

Grundejerforeningerne fremlagde resultaterne af deres mange møder med kommunen, dels i form af: 

• Et ændret kort over hegningsområdet med nye overskuelige gennemgangsmuligheder. 

• En skitse til en samarbejdsaftale med kommunen, hvor der lægges vægt på, at det er trygt for 

brugerne at færdes i området, samt at man føler sig velkommen i området. Man skal kunne følge 

med i den pleje, der foretages, og se nytten af den. Brugerne skal have afgørende medindflydelse 

på plejeplanerne, valg af plejemetoder og medindflydelse på løbende ændringer i planerne. 

Med dette udgangspunkt er Tversted Borger- og Turistforening indstillet på at indgå en samarbejdsaftale 

med grundejerforeningerne og Hjørring Kommune, som sikrer reel indflydelse på det igangværende 

projekt, sammen med den kommende plejeplan for hele Tversteds grønne front. For at kunne varetage 

denne opgave vil TBT sammensætte et råd af såvel interessenter som faglige kompetencer jfr. visionen for 

Tversted. 

På borgermødet gav Hjørring Kommune tilsagn om at indgå i et sådant samarbejde. 

 

Tversted, den 27. oktober 2021 

  



Store sommerhuse 

Som nogen sikkert har noteret sig, har der de seneste år være rigtig mange problemer i 

sommerhusområder langs vestkysten, i forbindelse med dispensationer fra lokalplaner og bygning af store 

sommerhuse hovedsagelig med udlejningsformål. 

I flere kommuner er der store planer om etablering af ”sommerhushoteller eller udlejningsfabrikker”, som 

nogen kalder de store sommerhuse.  

Vi er blevet opmærksomme på, at Hjørring Kommune også har fokus på dette område. Vi foreslår derfor, at 

vi sammen med Tversted Borger- og Turistforening henvender os til kommunen for at få indsigt i eventuelle 

overvejelser af betydning for sommerhusområderne i Tversted og søge indflydelse på kommende 

beslutninger. 

Som udgangspunkt vil vores holdning være: 

• At bevare de eksisterende sommerhusmiljøer, som vi kender dem i Tversted, med store grunde, 

med meget lys og luft og ofte smukt indplaceret i klitmiljøet. Med brugere og ejere som i en vis 

udstrækning kender og hjælper hinanden. Bevarelsen af dette karakteristiske miljø vil være 

særdeles værdiskabende på længere sigt. 

• Sommerhuslandskabet skal ikke have karakter af at være et andet ”bymiljø”, som vi ser det mange 

andre steder i landet, hvor det er masseturisme og udlejning, der er fokus på, jfr. ”Vision for 

Tversted” 

• Selvfølgelig skal der kunne moderniseres, opdateres og laves tilbygninger. Vi anerkender desuden 

relevansen af familiesommerhuse, hvor man kan mødes på tværs af generationer, men ønsker ikke 

store sommerhuse, hvor den reelle hensigt er udlejning. 

• Der er ingen tvivl om, at der kan skabes forretning på store sommerhuse for udlejere og 

lokalsamfundet. Vores holdninger vil derfor være, at dersom man ønsker at udvikle turismen på 

dette område, skal der etableres helt nye sommerhusområder, opbygget på et bæredygtigt 

grundlag og placeret, så de ikke ødelægger værdierne i de eksisterende områder og den 

enestående natur. 

Da vi ikke har drøftet denne problemstilling på et fællesmøde, beder vi om jeres kommentarer til 

ovenstående, gerne lidt hurtigt: 

• Er det en acceptabel tilgang? 

• Er der forslag eller tilføjelser til ovenstående? 

  

  



 

HUSK 

Vælgermøde 

Tid: onsdag, den 10. november 2021 kl. 18.00 

Sted: Klitgården 

 

Næste fællesmøde mellem grundejerforeningerne og vejlaug i Tversted. 

Tid: Palmesøndag den 10. april 2022 kl. 09.00 

Sted: Tannishus 

 

Med venlig hilsen 

Gert og Niels 

 

 


