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Skagen Grå Fyr – center for trækfugle 
 

 

Formål og baggrund 

Naturstyrelsen Vendsyssel, Dansk Ornitologisk Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn 

Kommune har i fællesskab over flere år arbejdet med at skabe et center for trækfugle i europæisk 

skala i Skagen Grå Fyr.  

Formålet er at formidle det unikke fugletræk over Skagen og naturoplevelser knyttet til fugle. 

Målgruppen er områdets mange årlige besøgende. 

 

Skagen Grå Fyr giver med sin beliggenhed på en af de yderste forposter på Grenen ideelle 

muligheder for formidling af det grundlæggende og bærende element i formidlingen - det unikke 

fugletræk over Skagen. Den turistmæssige færdsel sker i stor skala direkte forbi Skagen Grå Fyr ud 

mod Grenen og giver gode muligheder for at tiltrække publikum. 

 

 

Vision 

Idéen er at skabe et moderne formidlingscenter i europæisk topklasse med fokus på Skagens unikke 

fugletræk.  

Målet er: 

 Drift af en udstilling om trækfugle i europæisk skala. 

 Drift af en fuglestation i tilknytning til centret. Arbejdet på fuglestationen indgår i 

formidlingen i udstillingen. På fuglestationen bor frivillige og forskere, der laver 

videnskabeligt arbejde i forbindelse med monitering, forsøg og projektarbejde omkring 

fugletræk. Endvidere formidler de til besøgende og er en del af hverdagen med de 

besøgende. Besøgende kan komme tæt på videnskaben. 

 Formidling om fugleregistrerings- og fugleringmærkningsarbejde. 

 Formidling om områdets natur i relation til fugletrækket.   

 Drift af café og butik som led i den besøgendes totaloplevelse af centret. Café og butik 

drives med fokus på kvalitet og udgangspunkt i Skagen og fugle. 

Udstillingen skifter løbende over året med formidling af aktuelle fugletræk, trækruter, 

fugletællinger, liveoptagelser fra kameraer i Skagen og eventuelt andre steder i Danmark/udlandet, 

direkte kamera på fuglereder osv.  Formidlingen baseres overvejende på storskærme og med 

mulighed for ændring i formidling og formidlingsteknik samt design og indhold over tid i 

forbindelse med centrets og udstillingens løbende udvikling og opdatering.  

  



Parter 

 

Realdania Byg A/S: 

 Ejer Skagen Grå Fyr 

 Ansvarlig for udvendig vedligeholdelse af bygningerne. Bygningerne er ny renoverede. 

Naturstyrelsen (NST): 

 Lejer Skagen Grå Fyr af Realdania Byg A/S. 

 Overordnet ansvarlig for etablering og drift af Skagen Grå Fyr – center for trækfugle i 

samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune. 

 Overordnet ansvarlig udstilling og formidling af arbejdet fra den arbejdende videnskabelige 

fugle- og ringmærkningsstation.  

 Overordnet ansvar for indvendig vedligeholdelse. For de dele af centret, som lejes eller 

forpagtes af andre påhviler indvendig vedligeholdelse dog lejer/forpagter.  

 Vedligeholder have- og udearealer i forhold til renholdelse, beskæring, græsslåning, mv. 

 Har en fuglecenterleder ansat, som er ansvarlig for den daglige drift af trækfuglecentret, 

herunder tilsyn med bygningerne, samt drift og løbende opdatering af udstilling og af 

centret. Fuglecenterlederen sikrer formidling af fugletrækket, af videnskaben bag samt af 

aktuelle observationer af fugle. Fuglecenterlederen har den overordnede koordinerende rolle 

af samarbejdet med personale ansat af de øvrige parter, men har ikke personalelederansvar 

eller arbejdsgiveransvar for disse. Endvidere koordinerer og planlægger fuglecenterlederen i 

forhold til de overordnede forhold for markedsføring, kommunikation og presse ved centret.  

 Opstiller og driver billetautomat. Entrébetaling sker kun et sted og dækker alle dele af 

trækfuglecentret.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) driver en videnskabelig fuglestation med følgende funktioner: 

 Registrering, overvågning, ringmærkning/mærkning, forskning og projektarbejde 

vedrørende trækfuglene i Skagensområdet.  

 Samarbejde med andre nationale og internationale fugletræksteder/fuglestationer.  

 De indsamlede data stilles til rådighed for formidlingen i udstillingen og centret. 

 Har en naturvejleder ansat til ledelse af formidlingsarbejdet ved fuglestationen. 

Naturvejlederen står for formidling til de besøgende og etablere formidling af guidede ture 

og arrangementer foretaget af frivillige fuglekiggere. Naturvejlederen fungerer også som 

forstander for fuglestationen.  

 Ansætter tilknyttede observatører og ringmærkere, som også får en rolle i den samlede 

oplevelse for publikum.  

 

Turisthus Nord (TN): 

 Markedsføring generelt i forhold til besøgende/turisme. 

 Pasning af centret’s telefon 

 Salg af gruppebilletter  

 Bookning af guidede ture, herunder administrerer betaling 



 Information i øvrigt om centret til både rejsearrangører og almindeligt besøgende til Skagen. 

 Generel turistinformation i relation til centret. 

 

Frederikshavn Kommune (FK): 

 Drift og vedligehold af P-plads og P-betalingsanlæg på samme vilkår som FK´s P-pladser 

ved Grenen.  

 Drift og rengøring af de offentlige toiletter på centret og tømning af affald (renovation). 

 

  



Åbningstider 

 

Åbningstiderne gælder alle ugens dage, inkl. søn- og helligdage, bortset fra 24. og 31. december 

samt 1. januar, og vil fra sæsonåbning, og indtil andet eventuelt fastsættes, være:  

 

 

 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN 

10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-17:00 10:00-18:00 10:00-18:00 

JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-18:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-16:00 

 

 

 

 

  



Prognose for besøgstal 

 

Pessimistisk prognose (baseret på Lyngvig Fyr tal) Årligt besøgende 

Alm. Voksne 27.000 

Børn ifølge med voksne 9.000 

Grupper voksne, over 10 11.000 

Børn under 18 år ikke ifølge med voksne 500 

Skoleklasser (elever under 18 år) 3.000 

I alt 50.500 

  

Middel prognose  

Alm. Voksne 30.000 

Børn ifølge med voksne 10.000 

Grupper voksne, over 10 15.000 

Børn under 18 år ikke ifølge med voksne 1.000 

Skoleklasser (elever under 18 år) 5.000 

I alt 61.000 

  

Optimistisk prognose  

Alm. Voksne 40.000 

Børn ifølge med voksne 13.000 

Grupper voksne, over 10 15.000 

Børn under 18 år ikke ifølge med voksne 2.000 

Skoleklasser (elever under 18 år) 5.000 

I alt 75.000 

  

Måske prognose (Skagen Museum tal*)  

Alm. Voksne 60.000 

Børn ifølge med voksne 20.000 

Grupper voksne, over 10 20.000 

Børn under 18 år ikke ifølge med voksne 2.000 

Skoleklasser (elever under 18 år) 7.000 

I alt 109.000 

* De årlige besøgstal til Skagen Museum svinger mellem 110.000 og 180.000  

 

 

 


