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1. EU projekt - Grenensporet - oplevelser i Grenens bagland 

 

Sagsfremstilling 

De mere end 100 km strande i Frederikshavn Kommune er et af kommunens største aktiver i 

forhold til kommunens udviklingsstrategi i forhold til oplevelser og turisme og de fire 

vækstspor.  

Med omkring 1 mio. besøgende gæster, er Grenen i Skagen en attraktion i international 

klasse. Området har dog et langt større turistmæssigt udviklingspotentiale ved at løfte 

formidlingen og gøre Grenens bagland til en del af besøget. På den baggrund ansøgte Center 

for Park og Vej LAG Vendsyssel i maj 2013 om midler til udvikling af formidling og 

naturgenopretning på Grenen via projekt Grenensporet - oplevelser i Grenens bagland (se 

bilag 1). 

Projektet har til formål at skabe en naturoplevelse i særklasse for besøgende på Grenen, hvor 

den fysiske oplevelse af hav, strand, hede og mose skal udbygges og kobles med en 

sammenhængende rekreativ infrastruktur i form af afmærkede stier og digital formidling af 

natur, kultur og historier for hele området. Herudover skal der iværksættes en omfattende 

naturplejeindsats i området.  

Formidlingen laves i partnerskab med Skagen Turistforening, der efterfølgende vil stå for drift 

af teknologisk platform og indholdsopdatering af den digitale formidling i området. 

Sideløbende skal der opbygges et fysisk oplevelsessrum i Infohuset ved Grenens p-plads, 

hvor der via infoskærme kan formidles oplevelser fra hele området for de besøgende. 

Den høje publikumsgennemstrømning og store variation i de besøgendes nationalitet kræver, 

at projektet tænker anderledes i forhold til formidlingsløsning. Projektets fokus på digital 

formidling skal imødekomme flere mål, og bl.a. sikre at naturen beskyttes mod unødvendige 

fysiske anlæg (skilte i landskabet), at indholdet kan ændres løbende og at formidlingen kan 

tilpasses de mange forskellige målgrupper (sprog, alder, interesser, nationalitet).   

Projektet er afstemt med andre udviklingsinitiativer i området og vil opnå sine mål ved en 

kombination af følgende aktiviteter: naturplejeindsats og rydning af invasive arter, anlæg og 

forbedring af sammenhængende stisystem i området omkring Grenen (de i 

fredningskendelsen udpegede stier, se bilag 2), udarbejdelse af koncept for oplevelsessrum 

og digital og mobil formidling, inddragelse af lokale brugergrupper, lokal befolkning, 

erhvervsliv og kulturliv og samarbejde med etablerede aktører og vidensressourcer indenfor 

oplevelses- og formidlingsdesign.  

Projektet løber over en 2-årig periode fra medio 2013 til medio 2015 og har en samlet 

økonomisk omkostning på 1.980.000 kr., hvoraf egenfinansieringen udgør 50 procent eller 

990.000 kr.  

Bestyrelsen for LAG Vendsyssel har den 28. maj 2013 besluttet at imødekomme 

ansøgningen, således at projektet kan opnå medfinansiering fra Grøn Vækst Programmet 

(puljen til regionale udviklingsindsatser under landdistriktsprogrammet) på 990.000 kr. (se 

bilag 3).  Tilsagnet er betinget af, at Frederikshavn Kommune bidrager med en 

egenfinansiering på 990.000 kr. Den endelige accept heraf skal indgives LAG Vendsyssel 

senest den 27. juni 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Projektet har en samlet økonomisk omkostning på 1.980.000 kr. over en 2-årig periode (2013-

15), hvoraf egenfinansieringen udgør 50 procent eller 990.000 kr. og medfinansiering fra 

Grøn Vækst udgør 990.000 kr. Udgifterne og fordelingen heraf er påregnet at falde som 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12198 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 26. juni 2013 Side 5 af 9 

 

angivet nedenfor.  

Aktivitet / Periode 2013 2014 2015 I alt (DKK) 

Stianlæg   350.000 200.000 550.000 

Naturgenopretning   450.000 250.000 700.000 

Oplevelsessrum og stier   175.000 175.000 350.000 

Konsulentydelser   100.000 100.000 200.000 

Revision   10.000 20.000 30.000 

Infomaterialer   30.000 90.000 120.000 

Møder 10.000 10.000 10.000 30.000 

I alt 10.000 1.125.000 845.000 1.980.000 

Heraf medfinansiering Center for 

Park og Vej 5.000 562.500 422.500 990.000 

Heraf tilskud Grøn Vækst 5.000 562.500 422.500 990.000 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at projektet udføres som beskrevet og 

finansieres via Teknisk Udvalgs dispositionspulje.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. juni 2013 

Indstillingen tiltrædes, således at det indarbejdes i budget 2014. 

 

Bilag 

Ansøgning til LAG Vendsyssel.pdf (dok.nr.88926/13) 

Oversigtskort over Grenen fredningen m. stier.pdf (dok.nr.88928/13) 

Tilsagn fra LAG Vendsyssel.pdf (dok.nr.88932/13) 
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2. Status på autocamperparkering i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk udvalg besluttede for et år siden at lave et et-årligt forsøg med opkrævning 

af P-afgift for autocampere ved de kommunale havne, Grenen, Skagen 

Lystbådehavn samt parkeringspladsen ved Skagen Rådhus i tidsrummet 22.00 – 

09.00. Forsøget har kørt siden primo juli 2012. Orienteringssag – Statusorientering 

på autocamperparkering i Frederikshavn Kommune af 22. januar 2013 vedlægges 

som bilag 1. 

Der har i perioden været problemer omkring opkrævningen af P-afgift på 150 kr., 

på grund af dårlig skiltning. Det er nu løst ved opsætning af nye skilte på de 

respektive steder.  Effekten af den nye skiltning bør evalueres hen over sommeren. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at forsøgsordningen 

fortsætter sommeren over.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. juni 2013 

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen. 

Hanne Welander, Anders Gram Mikkelsen og Bruno Müller kan ikke tiltræde 

indstillingen. 

Sagen genoptages til efteråret. 

 

Bilag 

Orienteringspunkt fra den 22.1.2013.docx (dok.nr.88819/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15112 

 Forvaltning: EJD 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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3. Forespørgsel om kommunens holdning til ændring af 

udsmykning i rundkørsel ved indkørsel til Skagen. 

 

Sagsfremstilling 

Park og Vej har fra Vejdirektoratet modtaget forespørgsel om Kommunens holdning 

til ændring af beplantningen i rundkørslen på Frederikshavnsvej ved Kattegatvej, 

Skagen. 

  

Forespørgslen er grundet en henvendelse fra Skagen Rotary Klub, som ønsker at 

ændre beplantningen i midterøen, så denne fremstår med en høj, beplantet med 

marehalm og udsmykket med Skagen bys byvåben. 

  

Skagen Rotary Klub vil afholde alle udgifter og praktiske foranstaltninger til 

etablering af projektet. 

  

Kopi af ansøgningen som indeholder 3 billeder, det ene med rundkørslen, som den 

fremstår i dag, det andet med marehalm, indsat som de andre rundkørsler og det 

tredje som Skagen Rotary Klub har tænkt sig den skulle blive, er vedlagt 

dagsordenen som bilag.  

  

Eventuel anvendelse af Skagens byvåben, som er registreret som historisk, kræver 

særskilt godkendelse af Økonomiudvalg/Byråd. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det forudsættes ikke, at Frederikshavn Kommune skal afholde udgifter til anlæg 

eller eventuelle øgede udgifter til vedligeholdelse af den ændrede udsmykning. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til drøftelse og 

beslutning.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Udvalget ønsker at bevare den nuværende udsmykning af rundkørslen. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Skagen Rotary Klub har med vedlagte bilag fremsendt fornyet ansøgning om 

kommunens holdning til ændring af udsmykning i rundkørslen ved indkørslen til 

Skagen på Statsvejen Frederikshavnsvej ved Kattegatvej. 

  

Bemærk at eventuelt forslag af ændring af rundkørslen vil skulle fremsendes til 

Vejdirektoratet.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller – i lyset af udvalgets afvisning den 
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16. april 2013 – at det overfor Vejdirektoratet tilkendegives, at den nuværende 

udsmykning ønskes fastholdt.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. juni 2013 

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen. 

  

Hanne Welander kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Bilag 

Udsmykning af rundkørsel ved indkørslen til Skagen, modtaget henvendelse fra Vejdirektoratet. Bilag til 

TU. (dok.nr.44002/13) 

88212-13_v1_Skagen Rotary Klub - Ny ansøgning til Teknisk Udvalg.pdf (dok.nr.88217/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Per Nilsson 
   

 

      

Anders G. Mikkelsen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Jens Porsborg 
   

 

 
 


