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Indledning 

Skagen er kendt for kvalitet og gode oplevelser. Det skal også kendetegne et besøg i Skagen Grå 

Fyr. 

Hvad enten man handler i caféen eller i butikken, skal udvalget af varer og betjeningen derfor 

signalere ”Skagen”. 

Forpagter og dennes personale kan være eneste personale publikum møder. Det er derfor vigtigt, at 

forpagter er indstillet på at bidrage til servicering af publikum, så de får en god oplevelse. 

Der er i nedenstående beskrevet minimumskrav. Hvordan forpagter i øvrigt tænker at drive café og 

butik som passer til ”Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle” skal beskrives i et forretningskoncept 

jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 1.4.3.2. 

 

 

Minimumskrav: 

 

Butik:  

I butikken skal man kunne købe ”Alt til fugl” og som minimum fuglebøger og kikkerter. Der er 

lavet forhåndsaftale om, at der kan indgås en aftale med DOF’s Naturbutik om indkøb af varer 

herfra. Det skal endvidere være muligt at købe billetter til udstillingen. 

 

Vintercafé: 

Vintercaféen drives fra butikken og skal bidrage meget til stemningen indendørs.  

Gæster skal som minimum kunne købe et stykke kage el. lign og både kolde og varme drikkevarer. 

Køkkenet i sommercaféen kan benyttes hele året. 

 

Sommercafé: 

I sommercaféen skal gæster kunne købe det samme som i vintercaféen, men udvidet med 

frokostmenu. Der skal som minimum være et mindre udvalg af frokostretter med fokus på kvalitet 

og friske råvarer.  

Der skal kunne købes is. 

Sommercaféen skal som minimum være åben hele juli og august, samt alle lørdage, søndage og 

helligdage i maj, juni og september.  

 

Bemanding: 

Da forpagter og dennes personale kan være eneste tilstedeværende personale i udstillingen, er det et 

krav, at forpagter har bemanding på, når udstillingen er åben. Butik og cafe skal have samme 

daglige åbningstider som udstillingen (se bilag 4). Forpagter og dennes personale kan være eneste 

kontakt til publikum, hvorfor det er et krav at forpagter og dennes personale sikre sig viden om 

udstillingen og centrets øvrige oplevelser, så gæster kan hjælpes og understøttes i deres oplevelse.  

 

Rengøring: 

Som eneste daglige personale i centret, er det forpagters opgave at være ansvarlig for rengøring af 

alle rum, (inkl. fyret), hvor publikum har adgang, samt Naturstyrelsens kontor på førte sal. 

Forpagter er ligeledes ansvarlig for rengøring af køkkener, gang og trapper i stueetage og 

personaletoilet. Udstillingslokalerne skal altid fremstå rene og indbydende. Der skal gøres rent i alle 

udstillingsrum, også fyret, hver dag (kontor undtaget, her er der kun krav om 2 gange ugentligt.) 

 



Tilsyn med udstilling: 

Forpagter skal medvirke til at afhjælpe fejl og mangler i selve udstillingen , og som minimum 

kontakte servicepersonale/reparatør. 

 

Spiritusbevilling mv.: 

Forpagter skal erhverve/have spiritusbevilling, og i øvrigt opfylde gældende lovkrav for drift af 

både butik og café. 

 

Samarbejde: 

Forpagter skal påregne at deltage i koordinations- og samarbejdsmøder omkring drift og udvikling 

af Skagen Grå Fyr.  

 

Sprog: 

Forpagter og dennes personale skal kunne tale og forstå dansk. 

 

 


