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Tversted Klitplantage og Tversted Søerne 
I bunden af Tannis Bugt, mellem Tversted by og Skiveren, ligger Tversted Klitplantage med Tversted Søer-
ne. Det er Nordjyllands ældste plantage og et yndet udflugtsmål. Her er en stor og spændende naturlege-
plads, madpakkehus, grillpladser, udsigtstårne og mulighed for at overnatte i shelters. 

Klitplantagen 
I midten af 1800-tallet var sandflugten så omfattende langs de nord- og vestjyske kyster, at det kom på 
finansloven, at der skulle ydes støtte til at plante træer i klitterne langs kysterne. Der blev udpeget 3 for-
søgsområder. Ejeren af Nr. Elkær herregård, P. Ring, stillede i 1853 en indlandsklit til rådighed for 
forsøget med at tilplante klitterne. I dag ligger denne skov, Elkær Skov, syd for Tversted Klitplantage. 
 
I 1858 startede tilplantningen af Tversted Klitplantage. Det daglige arbejde blev ledet af klitplantør P. C. 
Weirum under tilsyn af kammerherrre H. C. Riegel. Plantagen er i flere omgange blevet udvidet til dens nu-
værende størrelse. Beplantningen er i dag varieret og skoven drives primært naturnært. Hjemmehørende 
træarter bliver anvendt i større omfang end tidligere. Naturlig foryngelse og flere forskellige træarter 
giver en mere varieret skov. Områder med eg, skovfyr, ædelgran, birk og bøg er med til at give Tversted 
Klitplantage karakter af skov. Den ældste del af plantagen, med rester af ædelgran, findes omkring plan-
tørboligen (1) ved Hvarrebakke. Den yngre del af plantagen ligger mod øst. Her lå engang huse og mindre 
marklodder som hørte til landsbyen Skram. I den østlige del af plantagen findes Huspladsen, hvor der tidli-
gere lå en tjenestebolig for skovens opsynsmand. I dag viser store bøge-, birke- og egetræer, hvor huset 
engang var. 



Tversted Søerne 
Søerne blev anlagt i årene 1948-1952 ved at opdæmme Hvarrebæk. I søen lever karper, suder og skaller. 
Gråænder og blishøns besøger flittigt området, og gule åkander og hvide nøkkeroser breder sig smukt i sø-
en. 
Fra søerne når man over klitten ned på stranden. Her lå engang et lille grønt telefonhus, som var et af Red-
ningsvæsenets alarmeringshuse. Herfra kunne strandvagten alarmere redningsmændene, når et skib gik på 
grund. 

Medbragt mad kan nydes ved borde og bænke langs søen  
eller i madpakkehuset tæt ved. 

Sted- og vejnavne 
I plantagen findes mange sted-, vej- og stinavne. Navngivningen havde oprindelig en praktisk betydning, at 
gøre det lettere for skovarbejderne at orientere sig i skoven. Tidligere var nogle af vejene brandbælter. 
Vejene kan være opkaldt efter den skovarbejder, der anlagde vejen. Andre vejnavne har igen en mere prag-
matisk forklaring. F.eks. fortælles det, at Børglumvej var vejen mellem plantørboligen, hvor klitplantør P.C. 
Weirum boede, til Sørig Skole, hvor lærer Børglum boede. De to herrer spillede kort sammen. Møllevej er 
den tidligere vej fra plantørboligen til møllen, der lå nord for Tuen. 
 
Dyr og planter 
Den gamle plantage, sletten ved Østerklit Stokmølle, klitterne ved havet og engen bag klitten giver gode og 
varierede levevilkår for dyr og planter. Bestande af då- og rådyr lever i plantagen sammen med en bestand 
af kronhjorte. Også ræv og grævling lever her, men de er meget sky og derfor vanskelige at se.  
Den opmærksomme gæst vil kunne få øje på flere forskellige spætter i plantagen, f.eks. flag- og grønspæt-
te. Skovsneppe, duehøg og musvåge yngler i plantagen. I engen bag ved klitten kan man se vibe, dobbeltbek-
kasin og engpiber.  
I juni og juli blomstrer den smukke blodrød storkenæb i klitterne ved stranden. Den tiltrækker sommer-
fuglen sortbrun blåfugl, som i Danmark kun ses i Nordvestvendsyssel.  
I plantagen vokser de fredede orkideer hjertebladet fliglæbe og knærod. Knærod er selv uden for blom-
stringstiden, i juli og august, let genkendelig på sit mørkegrønne løv. 
Den lille hjertebladet fliglæbe med grønbrune blomster er en rigtig skovblomst, der skyr lyset. Smålands 
nationalblomst, linnæa, knejser smuk i plantagens skovbund med ”ferskenrøde små klokker som dufter af 
mælk og mandel, fin som en kammerdugsnål er stukket i grøn velour. Stængler står ret som et strå, så net, 
så sirlig, så pyntet” (frit oversat efter August Strindberg 1905). 
I store dele af plantagen vokser nytteplanterne revling og tyttebær. I Vendsyssel bliver revlingen i dag ho-
vedsageligt anvendt til bjesk og saft. I gamle dage var det almindeligt at spise bærrene rå med mælk og 
sukker eller koge dem til grød. 
 
Landskab og kulturhistorie 
Landskabet omkring Tversted er den sydvestlige del af Skagen Odde, som er verdens største odde dannel-
se. Et landskab, som hele tiden vokser, nedbrydes og dækkes af sand pga. en kombination af landskabshæv-
ning, vind og vejr.  
For ca. 7000 år siden begyndte landet her at hæve sig af havet. Der opstod en række holme og revler. Den 
største revle er Tversted Rimmer, der i jægerstenalderen delte landsdelen i to fjordsystemer. Landskabet 
omkring Tversted Klitplantage er således et fossilt fjordsystem, der nu er dækket af flyvesand. 
I slutningen af jægerstenalderen, kaldet ertebøllekulturen, har der været en række bopladser i den gamle 
fjord. Vest for plantagen er gjort fund fra den ældre jernalder, og øst for plantagen et skattefund fra vi-
kingetiden. 

Tversted Søerne 

Fyrretræer i Tversted Klitplantage 



Eftermiddagskaffe 
Efter den oprindelige plan for dag skulle vi have indtaget vores frokost her på den hyggelige grillplads i 
Tversted Klitplantage, men som tidligere nævnt valgte vi lunere omgivelser. 
 
Tversted Klitplantage skulle dog have et lille besøg. 
 
Her nyder vi kaffe og hjemmebagt kage. 


