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Indledning 
Naturstyrelsen Vendsyssel søger en ny forpagter til kiosken ved Den tilsandede Kirke i 
Skagen Klitplantage. Forpagtningen er ledig til overtagelse pr. 15. februar 2013. Natursty-
relsen er interesseret i et langvarigt samarbejde og forpagtningen vil blive indgået for en 5-
årig periode med mulighed for forlængelse. 
 
Kiosken ved Den tilsandede Kirke ligger på Gl. Landevej 63 midt i den naturskønne Ska-
gen Klitplantage. P-pladsen ved kiosken er det centrale udgangspunkt for besøg ved Den 
tilsandede Kirke, der er en af de mest kendte attraktioner i Skagen.  
 
Der er gode tilkørselsforhold til kiosken. Der er P-plads til busser og biler, hvor der er op-
sat borde/bænke. Der er toiletter ved kiosken. 
 
Kiosken ligger centralt i forhold til vandreruter, cykelstien Vestkystruten samt en MTB-rute. 
Der er ved at blive etableret hundeskov ved parkeringspladsen. Der er adgang til stranden 
ad en af vandreruterne.  
 
Størstedelen af Den tilsandede Kirke og kioskens gæster er danske eller tyske, hvorfor det 
forudsættes, at forpagteren behersker dansk og tysk i daglig tale. Desuden vil gode kund-
skaber i engelsk være en fordel. 
 
 
Yderligere oplysninger om Skagen Klitplantage og Den tilsandede Kirke kan findes her: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Vendsyssel/SkagenKlitplantage/  
 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Vendsyssel/SkagenKlitplantage/
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Ansøgningsfrist og indgivelse af tilbud 
Tilbud på forpagtning med oplysninger om tilbudsgivers forudsætninger for at drive kio-
sken skal være Naturstyrelsen Vendsyssel i hænde senest den 29. januar 2013, kl. 12.00.  
Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på enhedens adresse i Skagen ved fristens udløb. 
De bydende har adgang til at overvære åbningen. 
 
Ansøger skal sammen med ansøgningen medsende følgende:  

• CV indeholdende teoretisk og faglig baggrund, praktisk erfaring, referencer, etc. 
• Beskrivelse af forretningskoncept 
• Udfyldt tilbudsblanket med angivelse af den procentsats af kioskens omsætning, 

der tilbydes 
• Bekræftelse fra bankforbindelse om at ansøger vil kunne stille en anfordringsgaranti 

på kr. 150.000  
 
Forpagtningsvilkår og beliggenhed med kortbilag:  ”Kontrakt kiosk” 
Angivelse af tilbud:     ”Tilbudsblanket kiosk” 
Eksempel på udarbejdelse af slutrapport:   ”Slutrapport eksempel” 
 
Alternativt kan materialet udleveres ved direkte henvendelse til Naturstyrelsen Vendsyssel. 
 
Kriterier for udvælgelse af forpagter 
Tilbuddene vil blive vurderet efter følgende kriterier:  

• Uddannelse og erfaring, herunder sprogkundskaber 
• Personlig fremtræden 
• Økonomisk formåen 
• Afgiftsprocent 
• Koncept for udvikling 

 
Forpagtningens omfang 
Forpagteren af kiosken ved Den tilsandede Kirke får mulighed for at sælge varer fra kio-
sken beliggende Gl. Landevej 63 i Skagen.  
 
Forpagteren skal dagligt åbne tårnet til Den tilsandede Kirke og opkræve entre hertil. Tår-
net holdes som minimum åbent fra weekenden før påske til og med efterårsferien. Se 
nærmere herom i kontraktforslaget.  
 
Entre har indtil nu været opkrævet manuelt ved kirketårnet. Naturstyrelsen arbejder på at 
lave en mere automatisk/elektronisk løsning. Efter implementering af denne løsning vil be-
talingen blive ændret for den del, der gælder Kirken, da forpagterens arbejde hermed vil 
mindskes.  
 
Forpagteren skal dagligt rengøre toiletterne ved kiosken og renholde udendørs arealer.  
Toiletterne skal være holdes åbne og renholdte som minimum fra weekenden før påske til 
og med efterårsferien. 
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Nøgletal 
Kirken har i de senere år i gennemsnit haft ca. 28.000 betalende besøgende om året heraf 
ca. 18.000 voksne.  
 
Forpagtningsafgiften for kiosken har de seneste 10 år været på 20,5% af omsætningen i 
kiosken minus moms.1

 
Omsætningen i kiosken: 
År Kiosk 

2012 411.543 
2011 491.645 
2010 494.387 
2009 537.541 
2008 627.678 
2006 675.906 
2005 692.761 
2004 743.381 
2003 705.446 
2002 823.031 

 
Kioskens åbningstid er ligeledes fra weekenden før påske til efterårsferien.  
  
I forbindelse med forpagtningen skal der stilles en garanti på kr. 150.000 til Skov- og Na-
turstyrelsen. Desuden skal der påregnes udgifter til eventuel overtagelse af den nuværen-
de forpagteres lager og inventar samt forudbetalt el og vand. Kiosken overtages i den 
stand hvori den forefindes på overtagelsesdagen.  
 
Rundvisning og yderligere oplysninger 
Nærmere oplysninger om kontraktforhold og rundvisning finder sted tirsdag den 15. janu-
ar kl. 15. Mødested ved kiosken.  
 
Udvalgte bydende bliver indkaldt til en samtale og kontrakten tegnes i februar måned. 
Den nye kontrakt vil blive tegnet for perioden 15. februar 2013 til 1. januar 2018. 
 
Vilkår for ansatte 
Det tillades forpagteren at ansætte en eller flere personer til driften. I tilfælde heraf forbe-
holder Naturstyrelsen Vendsyssel sig ret til forud at godkende disse personer. Forpagteren 
er ikke herved fritaget for ansvar for overholdelse af alle forpligtelser i henhold til kontrak-
ten. Naturstyrelsen kræver, at arbejdstagere hos vore aftalepartnere i Danmark skal have 
sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår. Kravet er baseret på ILO-konvention nr. 94 (In-
ternational Labour Organization) og skal bl.a. imødegå problemer med underbetalt ar-
bejdskraft hos virksomheder, der løser opgaver for styrelsen. Arbejdsmarkedets parter kan 
give nærmere oplysninger om, hvad der er sædvanlige vilkår for de forskellige ansættel-
sesområder.  
 
Videre information om Naturstyrelsens krav kan findes på naturstyrelsen hjemmeside: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/   
                                                 
1 Oplysning om størrelse af %-del er tilføjet d. 14/1-2013 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/
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Den dokumentation der fremgår af materialet på hjemmesiden skal foreligge i forbindelse 
med kontraktens indgåelse. 
 
Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen 
Tlf. 72 54 36 56 - E-mail : amknu@nst.dk 


