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Det Grå Fyr  
 

 

Formål og baggrund 

Naturstyrelsen Vendsyssel, Dansk Ornitologisk Forening, 

Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune har i fællesskab stået 

for at skabe et center for trækfugle i europæisk skala i Det Grå 

Fyr.  

Formålet er at formidle det unikke fugletræk over Skagen og 

naturoplevelser knyttet til fugle.  

Formålet er også at formidle viden om naturen omkring os, samt om bygningsværket Det Grå Fyr.  

Målgruppen er områdets lokale og mange årlige besøgende. 

 

Det 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 Det Grå Fyr ud mod Grenen og 

giver gode muligheder for at tiltrække publikum. 

 

 

Vision 

 Det Grå Fyr er kendt i Europa for spændende, moderne og interessant fugleformidling.  

 Det Grå Fyr er rammen for faglig udvikling og mødested for fagfolk 

 Det Grå Fyr er mødestedet imellem familien og fagfolket 

 Vores besøgende går glade, berigede fra besøget og har lyst til at besøge os igen. 

 

Mission 

 Vores besøgende har fået en bedre forståelse for naturen, fuglelivet og de skiftende 

årstider.  

 Vores besøgende får et tilhørsforhold, en form for ejerskab til Det Grå Fyr, bl. a. fordi det er 

en del af en spændende kulturarv.  

 Det Grå Fyr danner rammen for en velfungerende Venneforening.  

 Det Grå Fyr er ALTID et besøg værd.  

 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. Derudover er der en mindre udstilling med Det Grå Fyrs historie og livet i 

Det Grå Fyr.  

 

Bygningen rummer en helårsbemandet fuglestation, Skagen Fuglestation. Der er indrettet 

lejligheder, laboratorie, klublokale (Birders Club) og ringmærkningsfaciliteter. 

Der er borde og bænke i Fyrhaven, som er til fri afbenyttelse for alle. Her kan der spises 

madpakker. Birders Club og toiletter kan frit benyttes af alle, også ikke betalende besøgende.  
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Parter 

 

Realdania By og Byg A/S: 

 Ejer Det Grå Fyr 

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

Naturstyrelsen (NST): 

 Lejer Skagen Grå Fyr af Realdania By og Byg A/S. 

 Overordnet ansvarlig for drift af Det Grå Fyr i samarbejde med Dansk Ornitologisk 

Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune. 

 Overordnet ansvarlig for 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.  se kontrakt pkt. 

14. 

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

 Har en centerleder ansat, som er ansvarlig for den daglige drift af centret, herunder tilsyn 

med bygningerne, samt drift og løbende opdatering af udstilling og af centret. Centerlederen 

sikrer formidling af fugletrækket, af videnskaben bag samt af aktuelle observationer af 

fugle. Centerlederen 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 centerlederen 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 

centret.  

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 etablerer formidling af guidede ture 

og arrangementer foretaget af frivillige fuglekiggere. Naturvejlederen fungerer også som 

forstander for fuglestationen.  

 Ansætter observatører og ringmærkere, som også har en rolle i den samlede oplevelse for 

publikum.  

Turisthus Nord (TN): 

 Deltager i styregruppemøder som sparringspart.  

Frederikshavn Kommune (FK): 

 Driver og vedligeholder P-plads og P-betalingsanlæg på samme vilkår som kommunens P-

pladser ved Grenen.  

 Tømmer affald (renovation) p- plads, samt drift af p-automater. 
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Det Grå Fyrs Venner 

 Venneforening for Det Grå Fyr 

 afholder klubaftner – 1. onsdag i hver måned med foredrag eller andre arrangementer 

 Arrangør af Skagen Fuglefestival, hvert år den 2. weekend i maj. 

 Driver FamilieNaturklub hver søndag 

 Pr. ultimo 2019 er der knap 100 medlemmer af Det Grå Fyrs Venner 

 

 

Åbningstider for center 2020 

 

1/2 - 31/3 ………………………………………… tirsdag – søndag     kl.    10.00 – 15.00 

1/4 – 31/5 ………………………………………    alle dage      kl.    10.00 – 16.00 

1/6 – 31/8 ………………………………………    alle dage        kl.    10.00 – 17.00 

1/9 – 31/10………………………………………   alle dage                 kl.    10.00 – 16.00  

1/11 – 30/11……………………………………..lørdag og søndag       kl.    10.00 – 15.00 

 

 

 

Besøgstal for 2018 og 2019 (antal besøgende som har betalt entré til center)  

 

Det er muligt at besøge café og butik uden at købe billet til center.   

Måned Besøgstal 2018 Besøgstal 2019 

Februar 737 791 

Marts 1.316 643 

April 1.323 2.109 

Maj 2.310 2.255 

Juni 2.429 2.583 

Juli 5.708 6.901 

August 4.850 5.311 

September 1.997 2.197 

Oktober 1.888 2.150 

November  414 615 

 

Billetpriser – entré til center for 2020: 

Voksen – kr. 75,00 

Barn (4-15 år) kr. 30,00 

Familiebillet (max. 2 voksne og 4 børn) kr. 200,00  

Medlem af Det Grå Fyrs Venner (incl. årskort):  

 Voksen kr. 200,00  

 Barn (4-15 år) kr. 50,00  

 

Omsætningstal for Café  

 periode 1. april – 31. marts 2018/19:   kr. 1.300.000 ex.moms 

 Forventede omsætningstal for 2019/20 – periode 1. april – 31. marts: kr. 1.500.000 ex. moms 

 

 


