Tversted Klit (skov nr. 41)
Beskrivelse
Generelt
Hede- og klitarealer ved Tversted vest for Tversted Å modtaget fra Fredningsstyrelsen i 1977.
Skovarealer
Andet løvtræ
I alt

Naturarealer m.v.
0,7 Hede
Søer m.v.
0,7

Andre arealer
34,8 Vej
0,7
35,5

0,2
0,2
36,4

© Kort & Matrikelstyrelsen
Området består af to dele, et stort ubevokset areal på 35,7 ha som næsten når ud til Tannis Bugt, og
en lille lod på 0,7 ha ca. 0,5 km sydligere, øst for Tannisbugtvej.
Geologi og jordbund
Tversted Klit ligger langs sydvestsiden af Tversted Å, hvor denne har sit udløb i Tannis Bugt. Arealet er i næsten hele sin udstrækning beliggende på flyvesandsdækket hævet stenalderhavbund. Stenalderhavets aflejringer findes i overfladen langs åen, fordi åens erosion har kunnet holde takt med
det vindbårne sands pålejring.

Højeste punkt i Tversted Klit er 16 m oh. Ådalen ligger grundet Tversted Å’s erosion fra 2 til 4 m
oh.
Landskab
Fint lille hedeareal og ådal med meget slynget åforløb. Området opleves fra landevejen, som et
åbent område mellem sommerhuse og by på begge sider. Ser man nøjere efter kan man se, at området er under kraftig tilgroning af løvtræskrat og enkelte sitkagrantræer. Oppe ad åen findes et ellekrat. Mod syd afgrænses området af en lille vej og et rensningsanlæg, efterfulgt af marker med
mange nord/sydgående levende hegn.
Skoven
Den sydlige lod er en uregelmæssig blandingsbevoksning med karakter af ellesump langs åen.
Friluftsliv
Tversted Klit ligger op til Tversted by, 2 campingpladser, 1 hotel og den Internationale cykelrute
”Vestkystruten” og den internationale vandresti ”Nordsøstien” løber langs klittens sydkant. De vigtigste friluftsmæssige interesser er at sikre gennemgangen til stranden, cykelstien, vandrestien og
adgangen til arealet og den oplevelsesmæssige værdi der ligger i det åbne kyst/å landskab der dannes i sammenhæng med Uggerby Å.
Faciliteter i Tversted Klit
Facilitet
Bom
Bro
Hegnssluse
Piktogramstander

Information

Pladser

Veje og stier
1
1
4

2

Natur
Klitterræn med kratbevoksninger og ureguleret åløb med enge. Overvejende frodig grønklit vekslende med klithede og stabiliserede hjælmeklitter. Flyvesandslaget er ofte ret tyndt særligt på områdets mange skrænter mod nord og mod øst langs Tversted Å, som er dækket af frodige krat af havtorn, hvidtjørn, hyld og roser. Området afgræsses af kvæg; dog er der generelt hegnet et stykke fra
åen. Engene langs åen har derfor udviklet sig til ellemose, men angives tidligere at have rummet
ekstremrigkær med bl.a. sumphullæbe. Området rummer i øvrigt en artsrig grønklitflora med mange
sjældnere arter, hvis status dog ikke er nærmere undersøgt i forbindelse med driftsplanlægningen.
Kulturmiljø
Ingen fortidsminder.
Gammelt fundament for vandmølle?

Gældende udpegninger
Regionplanlægning
I Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt er hele skoven omfattet af regionalt kystlandskab- og naturområde. Skoven er desuden udpeget som økologisk forbindelse, dvs. at arealerne skal administreres så levesteder og spredningsmuligheder forbedres for de dyr og planter, som forbindelsen skal
sikre. Geologisk interesseområde og geologisk beskyttelsesområde. Særligt værdifuldt landskab.
Tversted Å er på strækningen i skoven målsat til forureningsgrad II – dvs. svagt forurenet tilstand.
Et mindre tilløb til åen i sydenden af det nordlige areal er betegnet som æstetisk tilfredsstillende.

Internationale beskyttelsesområder
35,4 ha ligger i Natura2000 område nr. 5 (Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb), der består
af habitatområde nr. 5.
Habitatområdet er udpeget for at beskytte naturtyper og arter knyttet til kystklitterne og vandløb.
Således findes 2110 forstand og klitdannelse, 2120 hvideklitter, 2130 grønsværsklit, 2160 kystklitter med havtorn, 2190 fugtige klitlavning, 2250 kystklitter med ene, 3260 vandløb med vandplanter,
3270 vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter og 7230 rigkær, samt odder.
Fredninger og vildtreservater
En del af det nordlige og hele det sydlige areal er fredet ved OFN-kendelse af 11. marts 1963.
Fredningens formål er at bevare Tversted Å og omgivende arealer i naturtilstand. I alt er ca. 15,5 ha
af arealerne langs åen naturfredet.
Desuden er ca. 1,3 ha af den nordligste del mod havet tillige klitfredet.
Jagt
Administreres af SNS Vendsyssel. Arealet er friholdt for jagt.
Fiskeri
Der udøves ikke fiskeri på arealet, men det formodes at turistforeningen i Tversted sælger dagkort
til fiskeri i Tversted å på nord og østsiden.
Målsætninger
Friluftsliv
Området er kystnært rekreativt område med et stisystem, der sikrer en nem adgang til stranden. Området forsynes med passende faciliteter.
Natur
Trods god græsning er krattene under udbredelse, og der bør suppleres med rydning og åbning af
udvalgte dele heraf. Bevaring af græsset grønklit, længe urørt ellemose og uregulerede vandløb. Der
ryddes dele af krattene. Alle tiltag i området skal foregå i overensstemmelse med Danmarks Miljøundersøgelsers kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivet.
Tversted å er odderlokalitet, hvorfor rydninger og græsning langs åen bør udføres nænsomt for at
bevare en ureguleret zone langs åen.
Kulturmiljø
Gammelt fundament for vandmølle bevares.
Landskabsplan
Målet er, at bevare området som et åbent areal med enkelte grupper af det eksisterende løvtræskrat.
Plan og konsekvenser
Friluftsliv
SNS Vendsyssel vil arbejde for at gennemføre følgende i planperioden:
- Opstilling af bord/bænkesæt.
- Vedligehold og evt. udbygning af stisystem.
- Information opsættes.

Natur
Krattene er ryddet som beskrevet i detaljeret plejeplan som også vil foreskrive vedvarende græsning
på arealerne.
Landskab
Holde uønsket opvækst nede.

