
Tversted Rimmer (skov nr. 35) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Tversted Rimmer er beliggende syd for Tversted Plantage, ca. 1,5 km  syd for hovedvejen mellem 
Hirtshals og Ålbæk. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
Eg 6,9 Hede 79,4  
Andet løvtræ 0,5 Søer m.v. 3,2  
Gran  34,9 Mose 23,3  
Ædelgran 1,3   
Bjergfyr 6,6   
Andet nåletræ 4,8   
I alt 55,0 105,9  0,0

   160,9
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Arealet består af en mosedel som blev erhvervet i 1970 på ca. 100 ha. og en plantagedel, der blev 
erhvervet i 1995 på ca. 60 ha. Plantagen er den sydligste del af den større ”Tversted Kommuneplan-
tage”, hvor resten ejes af Hirtshals Kommune. Plantagedelen har stort set ikke været rørt siden over-
tagelsen i ´95. Mosedelen har været ryddet for selvgroede træer og er bortforpagtet til afgræsning. 



Geologi og jordbund 
Tversted Rimmer ligger på det system af strandvolde og tørvemoser, som overfladen af Skagens 
Odde består af. Rimme-dobbesystemets vekslen mellem aflange tørvefyldte dobber vekslende med 
aflange rimmer bestående af flyvesand ses tydeligt. Der er gravet et enkelt jordbundshul i skoven, 
der viste flyvesand med en særdeles veludviklet cementeret al. Underlaget for både tørv og flyve-
sand er strandvoldenenes havaflejrede sand. 
 
Landskab 
Tversted Rimmer og den sydlige del af Tversted Kommuneplantage ligger i et landskabsstrøg, der 
udgør den østlige del af det landskabskarakterområde, som Gårdbogård og Gårdbo Sø med om-
kringliggende strandvoldssystemer er den centrale del af. Arealet er småkuperet, og består af et 
halvt lukket, halv åbent mosaiklandskab i mellemskala. Det åbne landskab afspejler naturgrundlaget 
med våde rimmer og tørre dobber. Den statsejede plantage udgør den sydlige halvdel af en større 
sammenhængende plantage. Ude fra set falder plantagen ind i landskabets øvrige struktur med 
småplantager og læhegn. Gennem hedearealet løber et vandløb, der fortsætter nordpå mellem Tver-
sted Kommuneplantage og den vest for liggende Elkær Plantage. 
 
Det åbne areal er rig på oplevelsesmuligheder, der fortæller om naturgrundlaget. Plantagearealet 
rummer derimod meget få oplevelsesmæssige værdier i sig selv, og har heller ikke noget nævne-
værdig landskabeligt potentiale. 
 
Skoven 
Plantagen er næ-
sten udelukken-
de bevokset med 
ældre sitkagran. 
Nogle steder er 
der påbegyndt 
foryngelse, idet 
der er plantet 
birk og eg under 
sitkagranerne. 
Andre steder er 
der begyndende 
naturlig foryn-
gelse. Mod syd 
står der stadig 
gammel fransk 
bjergfyr i holme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Friluftsliv 
Der er ingen friluftsfaciliteter i skoven ud over et enkelt borde/bænke-sæt og nogle røde stolper ved 
indkørselssporene. Der er ingen befæstede veje i skoven. Akut mangel på P-muligheder (naboen 
holder selv en lysning i skoven slået for at gæster ikke skal parkere hos ham) og på sammenhæn-
gende stiforløb (evt. afmærkninger) 
 
Faciliteter i Tversted Rimmer. 
Facilitet Information Pladser Veje og stier 
Bord / bænkesæt  1  
Parkeringsplads  3  
Piktogramstander 4   
Vandresti   1 
 
Den nationale cykelrute 3 ”Hærvejen” løber langs plantagens øst kant.  

Natur 
Vågholt Mose er en velbevaret del af det særprægede, såkaldte rimme-/dobbe-landskab, der udfyl-
der store dele af trekanten mellem Frederikshavn, Tversted og Ålbæk og danner roden af Skagens 
Odde. Landskabet er en ”vaskebrædtlignende” slette, som er dannet ved aflejring af en mægtig serie 
af strandvolde i forbindelse med den landhævning, som Nordjylland har været udsat for siden sten-
alderen. Strandvoldenes rygge (rimmer) består af sand og grus og veksler med fugtige lavninger 
(dobber), der efterhånden er blevet opfyldt af tørv. De fleste steder er dette landskab stærkt sløret af 
opdyrkning, bebyggelse, tilplantning og tilgroning, men i Vågholt Mose ses et af de bedste, offent-
ligt tilgængelige eksempler på dets oprindelige udseende. Her ses den tydelige vekslen mellem om-
rådets tre brede rimmer og to dobber i et åbent terræn. Rimmerne er klædt med en artsrig dværg-
buskvegetation med hedelyng som den dominerende, mens dobberne rummer hedemose med græs-
arten blåtop som fremherskende, der dog på grund af kreaturgræsning ikke bliver dominerende. 
Områdets mange små og en større sø er opstået efter tørvegravning. Tranen er fast ynglefugl på mo-
searealet. 

Kulturmiljø 
Der er et fund af potteskår optegnet i Det Kulturhistoriske Centralregister. 

Bygninger 
Ud over et mindre skur er der ingen bygninger i skoven. 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Regionalt naturområde. Særligt værdifuldt samt større uforstyrret landskab. Økologiske forbindelser 
og beskyttet natur.  Geologisk interesseområde.   

Internationale beskyttelsesområder 
Der er ingen udpegninger. 

Fredninger og vildtreservater 
Der er hverken fredninger eller vildreservater på arealet. 

Naturskov 
Der er ingen naturskovsudpegninger i plantagen. 



Forsøg 
Der er ingen forsøg på arealet. 

Pyntegrønt 
Der er ingen pyntegrøntsbevoksninger i plantagen, men der klippes fyrretoppe til klitdæmpning. 

Jagt 
Jagten på hele arealet ca. 161 ha. er udlejet. Der er råvildt og faste bestande af kronvildt og dåvildt. 
Mulighed for ande- og gåsejagt ved de naturlige småsøer og fladvande i moseområdet. 

Fiskeri 
Der er en mindre sø i skoven, men da brinkerne er tilgroet er den ikke tilgængelig. Der er en større 
sø, samt en hel masse småsøer på mosearealet.  
Der er intet fiskeri 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Områdets friluftsanvendelse skal forøges. Evt. kan området udvikles til et sted, hvor man kan få 
vildmarksagtige oplevelser.  
Der skal som minimum etableres P-pladser, vandrestier og information i området, men der kan også 
etableres en primitiv overnatningsplads med et shelter. 

Natur 
Området er primo 2007 færdigryddet for selvsået opvækst af birk og bjergfyr m.fl. nåletræer, som 
dog ikke har været så tæt, at den oprindelige vegetation har taget egentlig skade. 
Bevaring af åbent rimme-/dobbelandskab ved græsning og fjernelse af selvsået opvækst af især nå-
letræer. Området udvides mod øst ved inddragelse af mosen i afd. 661 i den gamle kommuneplan-
tage, som blev erhvervet af staten i 1995 i naturplejen. 
 
Den lille sø i skoven, der skønnes oprindeligt at være udgravet, ryddes for vegetation, oprenses og 
udvides. 

Landskabsplan 
Målet er at bevare det åbne område åbent. Målet for plantagearealet er på længere sigt, at få en mere 
varieret skov. 

Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Målet er en blandingsskov primært baseret på de nuværende hovedtræarter sitkagran og rødgran. 
Der skal indgå et større andel af løvtræ end tilfældet er i dag primært med arter som kan indgå i 
blanding med hovedtræarterne. 

Køb og salg 
 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
SNS Vendsyssel vil arbejde for at der bl.a. gennemføres følgende i planperioden: 

- Fremtiden for områdets jagthytte skal afklares.  



- Opsætning af shelter og bålplads evt. bålhytte. 
- Anlæg af stinet (gående, evt. til heste også). 
- Forbedrer parkeringsmulighederne. 
- Etablering af information. 

Natur 
Rimme- dobbelandskabet bevaret og hele området (inkl. ellemosen i afd. 661) er underlagt en detal-
jeret plejeplan, med planlagt vedligeholdende plejeindsats. Eksisterende græsning bibeholdt og evt. 
udvidet. 

Landskab 
På de åbne areal ryddes for uønsket opvækst. I Plantagen udnyttes den naturlige hydrologi til at 
skabe en mere varieret skov. 

Skov 
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper.  
 
 Skovudviklingstype  
  51 I alt 

Driftsklasse 
Gran med bøg og 
ær   

2 Eg 6,8 6,8
4 Andet løvtræ 0,5 0,5
5 Picea-arter 34,7 34,7
6 Ædelgran 1,2 1,2
7 Bjergfyr 6,5 6,5
8 Andet nåletræ 4,7 4,7
9 Ubevokset 10,0 10,0
Hovedtotal 64,6 64,6
   

 
På hele det bevoksede areal er udlagt SUT 51. Udgangspunktet er den nuværende blanding af sit-
kagran og rødgran, som gruppevis forynges ved naturlig selvsåning. I holme tilføres primært bøg og 
ær, samt lærk.  
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