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2  Naturring Tversted

Naturring Tversted er en 20 kilometer van-

drerute, der skal gå i en ring omkring Tver-

sted. Her kan man opleve alle de naturværdi-

er, som området byder på. Projektet skal gøre 

Tversted endnu mere attraktiv uden at lave 

indgreb og uden store anlægsarbejder.  Na-

turring Tversted skal på én gang binde lokal-

samfundet sammen og åbne det op. Samtidig 

med at det giver gode og sunde oplevelser.

Tversted er et lille aktivt lokalsamfund, hvor 

frivilligheden blomstrer. Tversted er rig på 

ideer, fantastisk natur og glade turister og 

gæster året rundt. 

Tversted er også verdensmåls-landsby.

Naturring Tversted er et af mange udviklings-

projekter der skal være med til at styrke sam-

menhængskraften i og omkring Tversted. 

For ca. 4 år siden valgte omkring 100 af Tver-

steds 250 borgere, at deltage i et fælles arbej-

de med at udvikle og fremtidssikre Tversted 

som det gode og attraktive sted at bo, arbejde 

og være gæst i.

I denne proces satte vi ord på de vigtigste 

kvaliteter og værdier for vores område. 

• NATUR
• ÅBNE FÆLLESSKABER
• RO
• BÆREDYGTIG AUTENTICITET
• KULTUR OG OUTDOOR

Naturring Tversted favner alle disse værdier. 

Værdierne er udmøntet i vores fælles vision 

“Drømmen om Tversted”. 
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NATUR
Den uberørte natur  
og vores særlige lys er 
her altid og forandrer 
sig hele tiden.

Drømmen om Tversted
Fra dialog til handling

Åbne fællesskaber

Her er altid plads til en god idé – og til alle,  
der vil engagere sig for at få den til at lykkes.

Drømmen om Tversted
Fra dialog til handling

Her er plads. Plads til at fordybe sig og finde aktiv ro.

Drømmen om Tversted
Fra dialog til handling

Bæredygtig 
autencitet

Tversted udvikler sig langsomt og 
sikkert ved at holde fast i sine værdier.

Drømmen om Tversted
Fra dialog til handling

Naturen byder på en 
mangfoldighed af tilbud 
til alle slags mennesker.

Kultur  
OUTDOOR

Drømmen om Tversted
Fra dialog til handling
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Fem arbejdsgrupper har arbejdet med vores 

fælles værdier. Visionskataloget “Drømmen 

om Tversted – fra dialog til handling” inde-

holder de mange projekter, som de fem ar-

bejdsgrupper arbejder med at realisere.

Arbejdsgrupperne har været delt på emnerne 

• ERHVERV OG TURISME
• BYENS FYSISKE MILJØ
• KULTUR OG OUTDOOR
• FÆLLESSKABER
• NATURRING TVERSTED

De mange projekter understøtter hinanden, 

så vi kan udnytte potentialer og synergier. 

Naturring Tversted relaterer således til nogle 

af de øvrige projekter som ’Outdoorcentrum’, 

’Den gode historie’, ’Formidling, udtryk og 

design’ herunder Tversted Have, ’Vestkysttu-

risme’ og Tversted Natursamarbejde’.

Værdierne i FNs 17 verdensmål matcher 

Tversteds værdier om at være en bæredygtig 

by og et levende lokalsamfund, der påtager 

sig en global forpligtelse. Vi har bundet alle 

aktiviteter i visionen op på verdensmålene 

og vil også synliggøre dem i realiseringen af 

vores projekter.

Vi og vores gæster skal opleve, at vi er en del 

af verden og tager ansvar for en bæredygtig 

udvikling.

Drømmen om Tversted
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VISION TVERSTED 2019/2020

Drømmen om Tversted

Fra dialo
g til han

dling



Hvorfor naturring

Naturring Tversted skal være med til at styr-

ke sammenhængskraften på flere fronter. 

Projektet er hjerteblod for frivillige i Tver-

sted. Det bygger på et bredt samarbejde 

mellem byens borgere, de lokale sommerhus-

grundejerforeninger, private lodsejere, Na-

turstyrelsen Vendsyssel, Hjørring Kommune 

samt Destination Nordvestkysten. 

Med projektet ønsker vi at skabe endnu 

bedre sammenhæng mellem Tversted og de 

tilstødende sommerhusområder mod øst og 

vest, mellem Tversted og kirkebyen / baglan-

det og ikke mindst mellem Tversted og den 

fantastiske natur som byen er placeret i.

Vandreturen vil benytte kendte og mere 

ukendte stier, og på den måde være med til at 

åbne og udvide Tversted som et spændende 

sted at udforske og at opholde sig. Naturrin-

gen skal være kilde til spændende oplevelser 

uanset om du er barn, ung, voksen, fastbo-

ende eller gæst/turist i Tversted. Naturring 

Tversted skal kunne bruges som inspiration 

for enkeltpersoner, familier og grupper og 

som oplagte ture til naturformidling, guidede 

vandreture, fototure og meget mere.

Tankesteder

Vandreturen ser vi også som en unik mulig-

hed for at formidle de gode historier fra om-

rådet, gerne som lydhistorier fortalt af byens 

ældre beboere.

Naturring Tversted bygges op om en række 

tankesteder. Steder hvor det er oplagt at gøre 

et stop, lade blikket og tankerne vandre ud i 

horisonten, fokusere på det nære og gå på op-

dagelse lige der, tage sig en kop kaffe og spise 

sin madpakke. Et tankested skal også fungere 

som et formidlingspunkt f.eks. med mulighed 

for information på korttavle, QR-kode eller et 

andet medie.

Kort sagt er tankestedet et sted hvor vandre-

ren kan tanke op både fysisk, mentalt og vi-

densmæssigt.

Turisme på Tverstedsk

Tversted er sammen med Hirtshals en af 

Vestkystens stærke feriedestinationer. Med 

Naturring Tversted arbejder vi aktivt med at 

understøtte udviklingsplanen for Vestkysten 

og samtidig sikre at dette udviklingsarbejde 

matcher Tversteds værdier og særlige kende-

tegn. Turisme på tverstedsk er på naturens 

præmisser, den er personlig, ægte og nærvæ-

rende med tid til ro og fordybelse.
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På Naturring Tversted bevæger vi os gennem fan-

tastisk natur af både national og international be-

tydning, områder der beskyttes og plejes for at sikre 

biodiversitet. Vi vil formidle de unikke natur- og kul-

turværdier og arbejdet med biodiversitet. Naturring 

Tversted skal være med til at sætte fokus på beskyt-

telse og bevarelse af natur- og kulturarv. I forhold til 

etablering, materialevalg mv vil vi have størst mulig 

fokus på bæredygtige og bionedbrydelige løsninger 

og materialer.

Med Naturring Tversted vil vi også inspirere lokale 

og gæster til at bevæge sig i naturen for at opnå stør-

re velvære og sundhed. Vi vil synliggøre nogle af de 

mange fine vandremuligheder som området byder 

på og håber dermed også at bidrage til verdensmålet 

om at skabe bedre Sundhed og Trivsel.

Naturring Tversted og verdensmålene



Ruten

8  Naturring Tversted

Naturring Tversted er en 20 km lang certifi-

ceret vandrerute der strækker sig hele vejen 

rundt om Tversted – slår ring om Tversted.

En rundvandretur der vil byde på utrolig 

stor afveksling i den unikke og varierede 

natur omkring Tversted.

En rundtur der også byder på masser af 

gode historier og fascinerende kulturspor.

Certificeringen vil ske efter standarder fra 

Deutchen Wanderinstitut som en Premium 

vandrerute.

Flere naturlige startsteder

Naturring Tversted har flere naturlige start-

steder, og der vil også være mulighed for at 

korte turen af med et par genveje.

Et muligt startsted kan være Tverstedsøer-

ne. Et yndet udflugtsmål i Tversted Plantage 

hvor der er P-plads, en stor naturlegeplads, 

bålhytte, hundeskov. toiletter mm.

Der kan også parkeres ved nedkørslen til 

stranden i Tversted. Her er der toiletter, dej-

lig badestrand og Tversteds berømte ishuse.

Tversted Stadion er et tredje muligt start-

sted. Her arbejdes der på at etablere et ’out-

doorcentrum’ – et aktivitets hotspot. Der er i 

dag udendørs tennisbaner, og outdoorgrup-

pen planlægger padelbaner og beachhånd-

bold- og volleybaner. Derudover ønskes der 

etableret friluftsfaciliteter med f.eks. shelter, 

bålplads mm. samt adgang til toilet.

Fra p-plads ved Tversted Kirke og Uggerby Å 

er der også let adgang til vandreturen.



Ruten
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En del af forløbet er på

etablerede ruter som

Nordsøstien, Vestkystruten 

og rideruten Nordvendsyssel.

Kun ganske få procent

af stien vil forløbe på

grusvej og asfalt.



Aldrig to dage er ens

Vandreturen byder på et varieret landskab 

med spændende natur, sjældne arter, kul-

turspor og spændende historier. 

Aldrig to dage er ens. Stranden forandrer sig 

i forhold til vejret og det samme gør lyset. Så 

er det let og smilende, øjeblikke efter strengt 

og dystert og ligefrem voldsomt, men altid 

smukt på sin egen måde. På turens forløb på 

stranden opleves ikke bare det vejrafhængige 

skift, men også skift fra den bare sandstrand 

til veludviklet – og udfordrende - strandsump.

Klitterne bølger sig i landskabet med vidt for-

skellig vegetation. Mere kuperet end de fleste 

forestiller sig, så man får både de store view 

højt oppe fra klittoppene og blide eller barske 

bølgeskvulp i vandkanten. 

Tre åer løber ud i Tannisbugten

Turen langs klit og strand byder på tre for-

skellige vandløb alle med udløb i Tannisbug-

ten. Den mindre Flodbækken som slynger 

sig rislende og med enestående vegetation, 

den lidt større Tversted Å med bl.a. ynglende 

isfugl og den største Uggerby Å. På Uggerby Å 

er der kanosejlads og ruten kan således til-

gås efter en kanotur på Uggerby Å, da åen er 

vestligste punkt på vandreturen. 

Naturring Tversted bevæger sig væk fra 

havet gennem græssede overdrev, små hyg-

gelige skove, langs markkanter og gennem 

smukke sommerhusområder på naturgrun-

de. Turen går overvejende på små trampesti-

er med boardwalks over de våde områder og 

broer over åerne. Mange steder er der mulig-

hed for afstikkere ad andre små listige stier. 

Der er masser af svinkeærinder.

Et kor af snerrende tudser

Området rummer et væld af spændende og 

sjældne arter. Her er store mængder af den 

smukke nikkende kobjælde, det sikre forårs-

tegn i klitlandskabet. Sommerfuglen sortbrun 

blåfugl har sit eneste danske levested netop 

her i Nordvendsyssel og er afhængig af den 

iøjnefaldende plante blodrød storkenæb der 

farver grønsværsklitten om sommeren.

Her yngler markfirben og strandtudse. Et 

kor af en rullende og langstrakt snerren kan 

derfor høres i strandsumpen om aftenen og 

natten når han strandtudserne forsøger at 

lokke hunner til. Natravnen yngler i skoven 

og grønspætten ses og høres både i skov og på 

overdrev. Himlen er det hav som spurvehøg 

og musvåge sejler rundt i.

Danmarks sidste stokmølle

Kultursporene på ruten er mange og rummer 

alt fra ildlederbunker og tankgrave til både-

hus, strandingshistorier, teglværk, oldtidsgra-

ve og Danmarks sidste fungerende stokmølle 

– Østerklit Stokmølle.
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Enkelt og stilfærdigt
Stimarkeringer og øvrigt inventar langs stien 

skal være enkelt og genkendeligt så stien bli-

ver let at følge samtidig med at markeringer-

ne ikke fylder og syner i landskabet.

Vi ønsker et stilfærdigt design i naturmate-

rialer. Et design der er unikt for Tversted og 

stadig skaber genkendelighed til det eksiste-

rende Vestkystbrand. Derudover vil vi sikre 

et minimum af vedligehold ved at vælge bæ-

redygtige og holdbare materialer.

Markeringspæle på eksisterende markerede 

ruter anvendes hvor det er muligt, og ellers 

opsættes nye.

Tversted-design

Vi ønsker tanke- og hvilesteder i form af ’na-

turens’ egne siddepladser herunder udvalgte 

bunkers fra krigen samt udvikling af en ny-

tænkt pauseinstallation med mulighed for at 

sidde ned - et unikt ’Tversted tankested’. 

Designet er ikke klar, da vi sammen med de 

øvrige grupper under Drømmen om Tversted 

er i gang med at udvikle på et Tversted-de-

sign, der skal være gennemgående for de nye 

elementer, der etableres i Tversted. Designet 

skal spille sammen med brandguide og Way-

finding design, der er udviklet for Vestkyst-

samarbejdet.

De viste billeder er derfor inspiration. Dog 

er bunkerbillederne fra Tversted. To af vores 

tankesteder vil være i forbindelse med

bunkers, hvor der vil være mulighed for at 

indrette pausested både ovenpå bunkeren og 

inde i bunkeren. Det vil på den måde være 

muligt at skabe et par tørvejrsrum til pause.

Formidling om naturringen, flora og fauna, 

kultur, den gode historie mm sker i form af 

kortborde / formidlingstavler og/eller med 

QR-koder. QR koderne vil linke til en fortæl-

ling på skrift eller en lydfortælling. Vi ønsker 

en let tilgængelig formidling der ikke syner 

i landskabet. Synliggørelse og formidling vil 

også ske via appen ’Vestkysten’.

Erfaringen siger, at mange også er glade for 

kort i fysisk form. Vi ønsker derfor også at 

trykke et oplag af kort samt en mindre folder 

der kan fortælle om stier og oplevelser.
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Erfaringen siger, at

mange også er glade for kort 

i fysisk form. Vi ønsker

derfor også at trykke et

oplag af kort samt en mindre 

folder der kan fortælle

om stier og oplevelser.



Proces

Fondsansøgninger 

Jf. særskilt plan.

Se bilag.

Udarbejdelse af
formidlings-
materiale

Udarbejdes sammen med 

øvrige arbejdsgrupper 

under Drømmen om

Tversted, Lokalhistorisk 

arkiv og Hjørring

Kommune.

Myndigheds-
godkendelser

Der skal søges tilladelser 

til ruteforløb, markerin-

ger samt infotavler fra 

naturbeskyttelsesloven 

ift. klitfredning, fredning, 

Natura 2000 og §3. Til-

ladelser der er forhånds 

tilkendegivelser på. Der-

udover skal vejmyndighe-

den inddrages ift. kryds-

ning af offentlige veje.

Ruteforløb på 
plads med
lodsejeraccept

Alle lodsejere rundt på 

ruten kontaktes for ind-

hentning af accept.
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FEBRUAR– APRIL 2022

MARTS-MAJ 2022

APRIL 2022

SEPTEMBER 2022



Etablering
og certificering 

Sker i et samarbejde

mellem lokale frivillige, 

Naturstyrelsen og

Hjørring Kommune.

Indvielse
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Økonomi
Klargøring
Opkapning og fældning af træer og buske, slåning af 

græs, nivellering og udsåning af græs i markkant,

flytning af kreaturhegn, klaplåger, broer og boardwalks

Budget .............................................. 650.000 kr.

Etablering
Rutemarkering, markeringspæle, piktogrammer,

opsætning og certificering

Budget .............................................. 200.000 kr.

Formidling
Udarbejdelse og tryk af formidlingsskilte samt

kortborde, standere til skilte, udarbejdelse og tryk

af folder, produktion af lydfortællinger, piktogrammer 

med QR koder.

Budget .............................................. 200.000 kr.

Pauseinstallationer 
Indretning af tørvejrsrum i bunkere, udvikling og

fremstilling af ’Tversted Tankested’

Budget ..............................................200.000 kr.

Samlet budget ...............................1.250.000 kr.

SEP-NOV 2022

PÅSKE 2023



KONTAKTDATA NATURRINGSGRUPPEN:

Drømmen om Tversted

Tversted Borger og Turistforening

Naturring@tversted.dk 


