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1 (Åben) Opfølgning på 'synlighed af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune'
Sags ID: EMN-2016-01437

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
I foråret 2015 var politikken ’synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske 

virksomheder i Frederikshavn Kommune’ i høring. Den 16. marts 2015 godkendte 

Folkeoplysningsudvalget politikken.

Udvalget besluttede samtidigt, at udvalget gerne vil præsenteres for konkrete tiltag og 

muligheder på et senere tidspunkt. 

Kurt Jul Nielsen fra Center fra Arbejdsmarked deltager under punktets behandling med 

en præsentation af tiltag.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

præsentationen til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til orientering.

Bilag

 Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder 
i Frederikshavn Kommune (1327144 - EMN-2016-01437)
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2 (Åben) Genoptaget - Vedr. anlægsstøtte til MTB Frederikshavn
Sags ID: EMN-2014-00878

Sagsbehandler: Lotte Bruun Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
MTB Frederikshavn søgte i 2013 midler fra anlægspuljen til sammenflytning med den 

selvejende institution, Ungdomsborgen. 

Folkeoplysningsudvalget bevilligede i alt 140.000 kr. til etablering – heraf 100.000 kr. til 

kloak og tilslutningsafgift og 40.000 kr. til øvrige afgifter. 

Ifølge reglerne for anlægspuljen udbetales 25 procent af støttemidler ved projektstart, og 

75 procent ved projektafslutning under forudsætning, at tilskuddet til sammenflytningen er 

anvendt senest et år efter bevillingen.  

MTB Frederikshavn har afleveret regnskab med bilag for anlægsprojektet, og som er 

accepteret af administrationen. MTB Frederikshavn har efterfølgende sendt et bilag på en 

udgift, som ikke blev sendt med i første omgang sammen med regnskabet. 

Af de bevilligede 140.000 kr. har foreningen fået udbetalt 103.309,17 kr. til 

anlægsprojektet, hvilket betyder, at der er en rest af uforbrugte tilskudsmidler på godt 

37.000 kr. Det seneste bilag er på 32.627,10 kr.

Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte om det seneste bilag kan udbetales til MTB 

Frederikshavn på trods af, at 1-års fristen for udbetaling er overskredet.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 12. maj at genoptage sagen, samt at 

Folkeoplysningsudvalget ved Else Schaltz og Steen Jensen holder møde med 

foreningerne forud for beslutning.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

om det seneste bilag kan udbetales til MTB Frederikshavn.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sagen genoptages. 

Forvaltningen indkalder til møde med parterne med deltagelse af 

Folkeoplysningsudvalget ved Steen Jensen og Else Schaltz. 

Bilag
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3 (Åben) DGI - skab en succesfuld forening
Sags ID: EMN-2016-00298

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget fik til sidste møde præsenteret DGIs tanker i forlængelse af 

deres strategi ’bevæg dig for livet’.

Udvalget besluttede at arbejde videre med DGIs forløb ’skab en succesfuld forening’.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

mulighederne i ’skab en succesfuld forening’.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Foreninger, der ønsker et forløb, tager kontakt til paraplyorganisationer. 

Forvaltningen følger op i slutningen af året.

Bilag



Folkeoplysningsudvalget - 14-06-2016 16:30 Side 7 af 13

4 (Åben) Frederikshavn Bykor - ansøgning om eftergivelse af restgæld
Sags ID: EMN-2016-01210

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Bykor søger om eftergivelse af restgæld på grund af korets økonomi. De 

sidste år har koret haft underskud.

Koret er en godkendt forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 30. august og 22. november 2012 ikke at 

imødekomme tidligere ansøgning om eftergivelse af gælden på 26.689 kr.

Center for Kultur og Fritid afholdte efterfølgende et møde med Frederikshavn Bykor, hvor 

der blev indgået en 6-årig afdragsordning fra 2013–2018, hvor bykoret afdrager 4.000 kr. 

årligt, dog 6.689 kr. i 2018.

Korets restgæld er pr. 31.12.2015 på 14.689 kr. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

stilling til, om restgælden skal eftergives.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Restgælden eftergives ikke.

Bilag

1. Frederikshavn Bykor - ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om 
eftergivelse af restgæld (1315400 - EMN-2016-01210)

2. Frederikshavn Bykor - regnskab 2014 (1315401 - EMN-2016-01210)
3. Frederikshavn Bykor - regnskab 2015 (1315402 - EMN-2016-01210)
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5 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen - fritidskonference
Sags ID: EMN-2016-01323

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd søger om tilskud til afvikling af fritidskonference i 

samarbejde med Idrætssamvirket Frederikshavn. 

Konferencen sætter fokus på foreningslivets udfordringer og værdier. Udviklingspuljens 

støtte vil gå til oplægsholdere, som fremlægger og debatterer forventninger til 

foreningslivet, ligesom der sættes fokus på de oplevelser og værdier foreningslivet og de 

forpligtigende fællesskaber har at tilbyde børn og unge i det moderne samfund.

Der søges om et tilskud på 30.000 kr. fra udviklingspuljen. Der er også sendt en 

ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler, hvor ansøgningen er målrettet den tre 

sporede workshop. 

Budgettet for udviklingspuljen er 137.880 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

og beslutter ansøgningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ansøgningen imødekommes. 

Henrik Carlsen og Steen Jensen deltog ikke i drøftelse af punktet. 

Bilag

4. FUF - ansøgning til udviklingspuljen om tilskud til fritidskonference 2.0 
(1320657 - EMN-2016-01323)

5. FUF - program fritidskonference 2.0 (1320618 - EMN-2016-01323)
6. (Lukket bilag)
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6 (Åben) Henvendelse fra Falcon BMX i Aalborg
Sags ID: EMN-2016-01418

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse fra en BMX forening i Aalborg, 

Falcon BMX.

Foreningen udbyder en ny aktivitet, løbecykel BMX, og har rettet henvendelse til 

Frederikshavn Kommune. Foreningen vil gerne udbrede kendskabet til løbecykel BMX og 

går i dialog med de nordjyske kommuners kultur- og fritidsforvaltninger om etablering af 

løbecykel BMX-baner.

Foreningen henviser til et indslag i TV2Nord, hvor foreningen viser deres aktiviteter i 

løbecykel BMX.

Foreningen oplyser, at løbecykel BMX kan køres på en BMX bane såvel som en mindre 

tilsvarende bane. 

Center for Kultur og Fritid har ikke kendskab til etablerede BMX baner i Frederikshavn 

Kommune.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. 

Udvalget opfordrer til, at foreninger selv udbyder aktiviteten.

Bilag

7. Henvendelse fra Falcon BMX (1328878 - EMN-2016-01418)

http://www.tv2nord.dk/artikel/aarig-loebecylist-paa-afveje
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7 (Åben) Natur- og friluftspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-01432

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget sender forslag til Natur- og friluftspolitik i høring. 

Forslaget er udarbejdet af Grønt Råd med bidrag fra diverse interesseorganisationer. Det 

består af en politik og to bilag.

Natur- og friluftspolitikken er den første af sin slags i Frederikshavn Kommune. Den giver 

retningslinjer for, hvordan vi i fremtiden kan gøre noget for naturen og friluftslivet. Der er 

særligt lagt vægt på samskabelse. Det betyder at borgere, administration og politikere 

bruger hinanden som aktive medspillere og sammen skaber nye projekter. 

Forslaget til politikken er i høring indtil 1. august 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

forslaget med henblik på at sende et høringssvar.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Folkeoplysningsudvalget har ingen kommentar til politikken.

Bilag

8. Natur- og friluftspolitik (1326719 - EMN-2016-01432)
9. Bilag_Idékatalog (1326720 - EMN-2016-01432)
10. Bilag_Status Friluftsfaciliteter (1326721 - EMN-2016-01432)
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8 (Åben) Henvendelse fra FUF om brug af haltimer i selvejende institutioner
Sags ID: EMN-2016-01447

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har bedt om en drøftelse om brug af haltimer i 

selvejende institutioner. 

Repræsentanter fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd holder oplæg som udgangspunkt 

for drøftelse.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

oplægget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. 

Bilag
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9 (Åben) Orientering fra Center for Kultur og Fritid - juni 2016
Sags ID: EMN-2016-00221

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
 Opfølgning fra sidste møde – medlemslister, regnskaber, referater fra Iscenter

Nords brugere

 Orientering om sæsonbookinger, ledige og bookede tider

 Kunststofbane Boldklubben Bangsbo Freja – opfølgning efter det første år

 Orientering fra IDAN konference

 Godt Gået prisfest

 Oplevelser fra FUFs distrikts-medlemsmøder i Ålbæk og Dybvad

 Orientering om konsekvensrettelse af opløsningsparagraffen i ’tilskudsordning for 

foreninger i Frederikshavn Kommune’

 Henvendelse fra DOF om ’Folkeoplysning for flygtninge’

 Fællesmøde DU, KFU og FOU

 Beslutning om brug af suppleanter

 Flytte møde fra den 6. oktober til den 25. oktober?

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punktet til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
 Udvalget ønsker et dagsordenpunkt om belægningsgrad i kommunale lokaler i 

sæson 2016/2017 på næste møde 

 Udvalget ønsker et dagsordenpunkt med orientering fra IDAN konferencen

 Forvaltningen sender henvendelsen fra DOF til kommunens aftenskoler

 Udvalgsformand og forvaltningen finder en dato i løbet af efteråret for 

fællesmødet mellem DU, KFU og FOU

 Mødet den 6. oktober flyttes til den 25. oktober

Bilag
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Bilagsforside

Dokument Navn: Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske 

virksomheder i Frederikshavn Kommune.pdf

Dokument Titel: Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske 

virksomheder i Frederikshavn Kommune

Dokument ID: 1327144

Placering: Emnesager/Opfølgning på synlighed af rammebetingelser 

for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune/Dokumenter

Dagsordens titel Opfølgning på 'synlighed af rammebetingelser for 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune'

Dagsordenspunkt nr 1
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at for-

bedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige 

socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder 

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre 

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn 

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.  

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af 

væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et 

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et 

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for 

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at 

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virk-

somhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der 

er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det 

ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette 

er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at bor-

gerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et 

virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen 

mellem kommunen og den socialøkonomiske virksom-

hed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring ud-

viklingen af den enkelte borger. 

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet 

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer 

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private 

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft 

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede 

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft 

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en 

ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er 

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med 

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

1) Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det 
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller 
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser 
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politikkens grundlæggende principper 
samt konkrete mål

Politikken indeholder grundlæggende principper og kon-

krete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de so-

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 

ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde 

mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center 

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes 

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold 

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

sættere og virksomheder.  Til at implementere politikken 

nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse 

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes 

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende 

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune. 

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper 

for politikken.

Jobskabelse og vækstmuligheder 

Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil 

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en 

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved 

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til 

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk 

udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdyg-

tige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Synlighed og rummelighed

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal 

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

te sig af. 

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i 

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at 

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har 

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og 

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

ten af arbejdsmarkedet.   

Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til 

den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og 

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal 

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at 

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de 

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres 

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

kedet.  
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Konkrete mål

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:  

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

tere og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederiks-

havn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret 

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne 

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkono-

miske iværksættere og virksomheder med fokus på både 

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, 

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

tighed.   

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige 

ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmu-

lighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske 

virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og 

indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller 

ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et kon-

struktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en 

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren. 

Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vej-

ledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentli-

ge ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse 

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats 

bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i 

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Etablering af lokalt tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et 

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for 

Iværksætterrådgivningen til 
socialøkonomiske iværksættere 

og virksomheder

Målrettet rådgivning
 til offentligt ansatte

Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk 
netværk

Etablering af lokalt 
tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Etablering af mentorordning En indgang til kommunen
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tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for 

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling 

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en 

række arrangementer og workshops, der fremhæver kon-

krete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

somhedsdrift. 

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med 

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere 

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære 

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og 

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.  

Etablering af mentorordning

Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af 

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder. 

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller 

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplan-

lægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

økonomiske iværksættere og virksomheder.   

En indgang til kommunen

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse 

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til 

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning, 

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes 

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

mien er i et eventuelt samarbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbs-

aftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder 

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale 

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges 

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en 

nærmere angivet social forpligtelse.   

Kommunikationsstrategi

Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres 

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som 

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer, 

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til 

at løse.

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt. 

 

• Den skal for det første rette sig internt mod medar-

bejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde 

med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres 

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i 

socialøkonomiske virksomheder.

2) Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere 
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen inde-
bærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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• Eksternt er det afgørende med en kommunikations-

strategi over for samarbejdspartnere, virksomheder, 

foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet 

hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kom-

munes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng 

internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge 

strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkono-

misk iværksætterkultur og dermed flere socialøkono-

miske virksomheder i Frederikshavn. 



Frederikshavn Kommune

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Tel. 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk
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Til Folkeoplysningsudvalget!

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning hhv. den 30.august 2012 og 

22.november 2012 angående afdragsordning for Frederikshavn Bykor skal jeg på bykorets 

vegne anmode om en eftergivelse af den resterende del af Frederikshavn Bykors gæld til 

Frederikshavn kommune, som beløber sig til kr.14.689,26. Det skyldige beløb lød 

oprindelig på kr.26,689,26. Bykoret har siden 2013 og indtil nu nedbragt gælden med 

kr.12.000.

For god ordens skyld skal det her oplyses, at gælden til Frederikshavn kommune er 

fremkommet, ved at bykorets daværende kasserer Kirsten Speich ved en beklagelig fejl 

uden resten af bestyrelsens vidende udbetalte dobbelt løn til bykorets daværende dirigent, 

organist Ivan Høiberg, som siden, da han af bestyrelsen blev gjort opmærksom på fejlen, 

nægtede at tilbagebetale den til ham for meget udbetalte løn, hvorefter bestyrelsen 

opsagde ethvert samarbejde med ham som dirigent.

Som det fremgår af det vedlagte regnskab for 2014 og 2015, har Frederikshavn Bykor 

desværre måttet konstatere et underskud på budgettet de sidste år. Gennem sin 

bestyrelse forsøger Frederikshavn Bykor at samle midler til driften af bykoret ved 

afholdelse af koncerter samt ved et årligt medlemskontingent på kr.1200. I skrivende stund 

kan det oplyses, at Frederikshavn Bykor ved en ihærdig indsats i år har haft held til at 

indgå aftale om tre koncerter i efteråret/vinteren 2016. Endvidere er medlemmerne af 

bykoret blevet varslet en kontingentforhøjelse ved generalforsamlingen i slutningen af 

januar måned.

Bykoret består af entusiastiske korsangere, der er parate til at yde en stor indsats for 

korets overlevelse, men bestyrelsen nærer alvorlige bekymringer for bykorets fremtid, hvis 



koret oven i en betrængt økonomi også skal tilbagebetale resten af gælden til 

Frederikshavn kommune. Bestyrelsen befrygter, at det fremtidige afdrag på gælden vil 

kræve en så stor kontingentforhøjelse, at nogle korister vil overveje et medlemsskab af 

bykoret. Med et faldende medlemstal og dermed færre kontingentindbetalinger vil bykorets 

eksistens være alvorligt truet.

Bestyrelsen har tiltro til, at det også i fremtiden i et presset marked vil være muligt at 

sælge koncerter som i 2016. 

Frederikshavn Bykor håber, at Folkeoplysningsudvalget vil se velvilligt på vores ansøgning 

om en eftergivelse af gæld og håber på et positivt svar fra udvalget.

Med venlig hilsen

Ingrid Madsen

Formand for Frederikshavn Bykor

Email: madsen.ingrid@hotmail.com

Tlf. 40 37 39 17

mailto:madsen.ingrid@hotmail.com
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ANSØGNING OM TILSKUD FRA 
UDVIKLINGSPULJEN
I henhold til folkeoplysningsloven

Afsenderdato: SE/CVR-nr.:

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Kontaktperson navn, mail og tlf./mobil:

Tilskud fra udviklingspuljen skal støtte udviklingen af det folkeoplysende område i Frederikshavn Kommune. 
Udviklingspuljen kan søges af foreninger og oplysningsforbund samt af grupper, der ikke tradionelt ses som 
en del af det folkeoplysende, og som i dag ikke får tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Ansøgt beløb:

Kort beskrivelse af projektets formål:

Målgruppe og deltagerkreds:

Samarbejdspartnere:

Hvor og hvornår skal projektet gennemføres:

Annoncering:

Kort projektbeskrivelse:

BUDGET

Forventede udgifter Beløb i kr.

1.

2.

4.

5.

6.

I alt

Forventede indtægter/tilskud Beløb i kr.

Ansøgt tilskud fra udviklingspuljen

Andre tilskud (Er der ansøgt om medfinanciering fra anden side, angiv beløb og hvorfra)

Evt. egenbetaling

I alt (beløbet skal være identisk med ovenstående udgiftdbudget).
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Forenings- og Fritidskonference, lørdag d. 12/11-2016 
Arrangør FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd - med Idrætssamvirket og Kommunen i Maskinhallen, Frederikshavn 

TEMA: FORENINGSLIVET FREM MOD 2020 – udfordringer & muligheder, drøm & virkelighed i fremtidens kommune  
 

Program 

09.45 Rundstykker og kaffe   v/ sponsor Centerbageren el- andre Bagerier (”hatten” fyldes med spørgsmål) 

10.15 Velkomst og præsentation v/ FUF - Knud Hjørnholm ØVI & Peter Gislund FDF + dagens konferencier MIF 

10.25  Officiel åbning & korte indlæg v/ Birgit Hansen, Borgmester Frederikshavn Kommune, 10 min.  ”Panelgrill” om 
Foreningsliv mod 2020 - 3 udvalgsformænds bud og visioner om foreningslivet, 3x3min & spørgsmål fra ”hatten”   
KFU v/Mogens Brag (V) – P&M v/ Anders Brandt (S) – B&U v/Christina Lykke (SF) Ordstyrer Martin Justesen, tidl. DUF & Frh 

11.15 Oplevelser i Foreningslivet  v/ Mette Frederiksen (S) el. Karsten Lauritsen (V), el. Mogens Jensen (S)  

11.55 Præsentation af Workshops  m/spændende teaser, Spor1 DIF (Thomas) - Spor2 DGI (Rene) - Spor3 DUF (Jens)  

12.15 Frokost – Tappas, sandwich eller lign. v/ sponsor Hotellerne Herman Bang el. The Reef - Tid til at se stande netværke  

SPOR 1    SPOR 2    SPOR 3 

Puljer og Fonde  Selvorganiserede  Foreningsliv 

13.00  Puljeguiden   Street Mekka, Gadeidræt  Foreninger i forandring  
  v/ Søren Mathiasen, Schultz v/ Rene Melvad Jørgensen  v/ Torben Stenstrup 
 

14.00  Lokale og Anlægsfonden Klubberne og skolereformen Unges oplevelse af foreningslivet  
  v/ Oliver Vanges & RealDania v/ Chr. Mikkelsen Ungdomsskolen v/ Center for ungdomsforskning  
  Partnerskab v/Thomas Kirkeskov Skoleledere og Birgitte Nielsen DGI Præsentation af helt ny forskningsrapport 

15.00  Tak for Donationen, Hr Fond Fra Facebook til aktiv klub Fritidsanalyse fra SDU   
  v/ Torben Stenstrup  v/ MTB Frh og DGI ”Udspil” v/ Bjarne Ibsen og Jens Nygård Nielsen 
 
15.45  Flyvende pauser i spor – kaffe – forfriskning – kage – frugt v/ sponsor: Dansk Supermarked, COOP el. MENY 

(evt. 5-10 min pause indslag i hvert spor- kan være det samme) Der vil endvidere være mulighed for at SHOPPE imellem sporene 
 

16.00 Samling i plenum – grafisk opsamling fra sporene m. humor v/ PIXEL ART – Om opfølgningsarr. v/S. Østergård og CKF 

16.15 Foreningslivet succes eller fiasko v/ Morten Bruun, TV6, EM-92 landsholdsspiller & ildsjæl (5min break under indslag) 

17.15 Afrunding v/ ”lokalt idol” – et forbillede, en kendis og en foreningsleder (5 min) C Palmstrøm, DGP & Norskov-stjerne 
 

DETTE ER DEN OFFICIELLE AFSLUTNING PÅ KONFERENCEN – AFTENSPROGRAMMET ER ”FRIVILLIGT” TILVALG 
 
18.15 MIDDAG – tid til at netværk, nyde et godt måltid summe over dagens indlæg (servering med hjælp fra forening)  

19.45 Sceneunderholdning v/ Teaterforeningen, musikskolen, lokale bands og sangere, stand-up - OVERRASKELSER 

20.45 TAK FOR I DAG   v / Konferencier Michael Frederiksen, DR nord m. indslag v/ Frederikshavn Musikskoles Talentklasse 

21.00 SLUT   

DER AFHOLDES OPFØLGNINGSAFTEN MED SØREN ØSTERGÅRD EFTER KONFERENCEN 
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Fra: Palle Steen Hansen [mailto:pallesteenhansen@gmail.com]  
Sendt: 27. april 2016 08:36 

Til: raadhus@rebild.dk; raadhus@jammerbugt.dk; thistedkommune@thisted.dk; InternetPost Kommunen; 

hjoerring@hjoerring.dk; post@vesthimmerland.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; Raadhus@99454545.dk; 
morsportalen@morsoe.dk 

Cc: Karsten Thomsen; sk-bmx@dmusport.dk; Henrik Jess Jensen 
Emne: Løbecykel BMX i hele Nordjylland 

 
Kære nordjyske kommuners kultur- og fritidsforvaltninger 
  
Falcon BMX, Aalborg, har netop startet en selvstændig afdeling for løbecykel BMX. 
  
Vi har fin tilslutning med ca. 10-15 kørere til træning hver tirsdag kl. 16.30 - 17.30. 
  
TV2 Nord lavede nedenstående indslag mandag d. 25. april (http://www.tv2nord.dk/arkiv/2016-04-
25 fra 25:45 og ca. 9 min. frem).  
  
Den midterste del af indslaget blev optaget tirsdagen inden og lagt på TV2 Nord facebook side efter 
udsendelsen (https://www.facebook.com/tv2nord/).  
Og som TV2 Nords journalist skrev efterfølgende: "Folk går helt amok på vores Facebook". 
  
Her halvanden døgn efter indslaget blev bragt, har  

• Næsten 100.000 (!) set det.  
• Mere end 2.000 har liked 
• Mere end 500 har har kommenteret 
• Ca. 350 har delt indslaget 
• Falcons egen løbecykel facebook-gruppe har fået 25 nye medlemmer 

  
Flere af kommentarerne har handlet om, at de gerne så et tilsvarende tilbud i deres lokalområde. 
Derfor denne henvendelse. 
  
Falcon BMX vil gerne udbrede kendskabet til løbecykel BMX, og vi vil derfor gerne i dialog med 
de nordjyske kommuners kultur- og fritidsforvaltninger om etablering af løbecykel BMX-baner i 
jeres lokalområde. 
  
Vi er ikke eksperter, men bidrager gerne med vores viden og erfaring. Kontakt undertegnede pr. 
mail eller telefonisk, hvis I har brug for sparring. 
  
Med venlig hilsen 
Palle Hansen 
Falcon BMX, Aalborg 
2830 5774 
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Vision:
I samskabelse skal borgere og kommune arbejde for flere muligheder for 
friluftsliv samtidigt med at kommunens naturkvalitet forbedres.

Natur- og
friluftspolitik

Hvordan?
Borgere opfattes som aktive medspillere, der har lokalkendskab og ved 
hvilke behov eller uudnyttede potentialer, der findes i kommunen. Det 
er kommunens opgave at finde ressourcer hos borgere og fremme gen-
sidig læring, fremme fælles ejerskab og fremme de initiativer, der er i 
overensstemmelse med denne natur- og friluftspolitik. 

Formidling og
branding

Samarbejde
på tværs

Etablering og 
vedligeholdelse 
af stier og veje

Planlægning
for nye faciliteter 
til friluftsliv

Erhvervsmæssig 
udnyttelse af 
friluftsaktiviter

Etablering
af mere natur

Initiativer og 
hensyn i naturen

skabe klarhed over regler 
for adgang i naturen

øge samarbejde mellem 
kommunen og borgere/
foreninger/skoler m.v.

fremme et sammenhæn-
gende stisystem på tværs 
af byer og kommuner

fremme etablering af 
faciliteter til friluftsliv

fremme muligheder for 
erhvervsmæssig indtje-
ning på friluftsaktiviteter

skabe mere bynær natur 
til glæde for borgere

udarbejde og formidle 
en årlig handleplan for 
kommunal naturpleje

gøre det lettere at få 
overblik over friluftsfa-
ciliteter og -aktiviteter i 
kommunen

øge samarbejde mellem 
kommuner

sikre fremtidig vedlige-
holdelse, når faciliteter 
etableres

skabe friluftsfaciliteter for 
hele familien i samme 
område

fokusere på kapitalisering 
af natur- og friluftsværdi-
er i kommunens behand-
ling og prioritering af 
friluftsaktiviteter

skabe bedre mulighed 
for spredning af  dyr og 
planter mellem naturom-
råder

bekæmpe invasive arter

gøre det lettere at have 
en hensigtsmæssig ad-
færd i naturen (nudging)

fremme muligheder for 
frivilliges indsats i natur- 
og friluftsliv

forbedre adgang i naturen 
via stier i det åbne land

fremme muligheder for 
unge i friluftslivet

fremme muligheder for 
kommercielle friluftsakti-
viteter hele året rundt

øge arealet af natur 
generelt

øge bevidstheden om 
særlige naturværdier i 
kommunen

gøre kommunens natur 
og friluftsmuligheder 
interessante for flere

gøre det administrativt 
nemt at komme videre 
med initiativer til frilufts-
aktiviteter og -faciliteter

udarbejde en handleplan 
for friluftsliv

fremme anvendeligheden 
af stier for handicappede

gruppere anvendelses-
muligheder af strande i 
forhold til potentialer

fremme benyttelse af 
kysterne hele året

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹ ▹

▹

▹

▹ ▹



Natur- og friluftspolitik
Når mennesker kommer ud i naturen, så er det ofte både til gavn for menneskers 
sundhed og trivsel, men også  naturen. Jo flere mennesker, der bevæger sig ud i 
naturen, jo flere mennesker sætter pris på alt det, naturen kan tilbyde, og jo flere 
vil være med til at passe godt på den.

Erfaringerne viser, at antallet af besøgende i et naturområde øges væsentligt, når 
der er tilknyttet faciliteter såsom parkeringsplads, toilet, information om naturen 
eller mere målrettede faciliteter som mountainbikebaner, ridestier, ramper til 
kanoer og kajakker osv.

Friluftsfaciliteter og naturpleje koster ressourcer i form af tid og materialer, men 
samtidigt bidrager det også til øget turisme og bosætning m.v. For at synliggøre, 
i hvilken retning vi ønsker naturen og friluftslivet skal bevæge sig, er der behov 
for at samle visioner og idéer i en natur- og friluftspolitik.

Hvad skal en natur- og friluftspolitik bruges til?
Når nogen får en god idé, kan natur- og friluftspolitikken bruges til at få en pej-
ling på, om Frederikshavn Kommune også synes, det er en god idé. Derudover 

skal idéen selvfølgelig kunne gennemføres i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, kommuneplanen, og hvad der ellers findes af tinglysninger, ken-
delser og planer for det specifikke område. Områdets robusthed vil også blive 
vurderet. Idéer kan kun gennemføres, hvis de er i balance med de hensyn, der i 
øvrigt skal tages til natur, mennesker og økonomi.

Det er hensigten, at borgere i stigende grad skal inddrages i kommunens ud-
vikling – også inden for natur- og friluftsliv. Det er ikke længere kommunens 
administration eller politikerne, der alene skal sørge for bedre natur eller nye 
friluftsfaciliteter. I fremtiden skal borgere, politikere og administration sammen 
skabe udviklingen. Forvaltningens opgave er at se ressourcer hos borgere, bringe 
borgere sammen i fællesskaber, facilitere og støtte idéer. Denne samskabelse sker 
kun, hvis borgerne vil bidrage til realiseringen. Samarbejdet vil oftest begynde 
med en henvendelse fra en borger. Det kunne fx være en forening, der har op-
daget et behov og en mulighed for en ny sti. Foreningsmedlemmer taler med de 
berørte lodsejere. Administrationen hjælper med de lovgivningsmæssige rammer 
og eventuelle tilladelser. Politikerne prioriterer, hvor meget kommunen generelt 
kan bidrage til etablering af stier eller andre tiltag. Realisering af projektet sker 
ved fælles indsats.

Realiseringen af projekter foregår i en fælles arena for samskabelse, hvor for-
valtningen kan komme i kontakt med private aktører for at løse komplekse pro-
blemer, borgere kan blive involveret mere direkte i relevante beslutninger, og 
politikere kan komme i dialog med borgere, foreninger og administration.

Hvad består natur- og friluftspolitikken af?
Natur- og friluftspolitikken består af en overordnet vision samt en række mål-
sætninger inden for syv forskellige emner. Vi har valgt at lade Natur- og frilufts-
politikken være lille i størrelse, men stor i betydning. En lille størrelse betyder, 
at den er overskuelig. Stor i betydning henviser til, at den skal bruges, udbredes 
og være synlig. 

Der hører to bilag til denne natur- og friluftspolitik: et idékatalog over mulige 
konkrete tiltag samt en status over nuværende friluftsfaciliteter i kommunen. 
Bilagene er tilgængelige på www.frederikshavn.dk. 

Vedtaget i Byrådet  den xx.xx.xx
 

Administration Borgere

Politikere

Samskabelse
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Idékatalog 

Formidling og branding af kommunen natur og friluftsmuligheder Forbedring af eksisterende natur 
 Kommunen skal have en tydelig indgang, hvor borgere/foreninger kan 

henvende sig med forespørgsler om friluftsaktiviteter og lignende 

 En samlet hjemmeside med kort over kommunens friluftsmuligheder, stier, 
faciliteter osv. 

 Lav en ”kommunekalender” for friluftsliv 

 Der skal være mere formidling i fortællende og konstruktiv form 

 Udgiv foldere eller lignende a lá ”Turen går til…” om fx rideruten i Vendsyssel, 
fra hav til hav, gennem hede og skov etc. 

 Lav mere moderne naturformidling, fx en app. 

 Lav formidling af historierne i kommunen 

 Lav promovering af mulighederne for undervandsjagt 
 

 Bevar byens grønne kiler 

 Grøftekanter med natur 

 Naturpleje med græssende dyr – etablere fællesskaber 

 Lav mere natur i byernes grønne åndehuller 

 Brug plantearter, der hører til på de givne lokaliteter, så der findes tilknyttede 
insekter, svampe osv. og opnå samtidig en besparelse på vedligehold 

 Informationskampagner om muligheder for naturpleje 

 Lav informationskampagne om kommunens sjældne arter, så folk får lyst til at 
passe på dem 

 Udarbejde en årlig handleplan for kommunal naturpleje 

Samarbejde på tværs Etablering og vedligeholdelse af stier og veje 
 Samarbejde i foreningslivet 

 Samarbejde internt i kommunen til hurtigere sagsbehandling 

 Inddrage brugere i beslutningsprocesser 

 Flere partnerskaber mellem brugere og kommunen 

 Sørge for mere undervisning ude i naturen i folkeskolen 

 Projekter, hvor unge motiveres til at samle skrald op  

 Fremme en incitament-struktur, der får borgere til at tage initiativ 

 Oprette puljer til idéer med unge 
 

 Flere gå-, ride- og cykelstier 

 Markveje skal opretholdes 

 Sammenhængende stisystem, tværkommunalt 

 Stier i byer 

 Opsamling af affald langs veje og stier 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

Etablering af mere natur Planlægning for nye fysiske faciliteter til friluftsliv til lands, til vands og i luften 
 Lav mere bynær natur 

 Etabler grønne åndehuller i byer  

 Lav informationskampagne om muligheder for tilskud til etablering af natur 

 Indtænk natur i nye lokalplaner 

 Brug de økologiske forbindelser til nye naturprojekter 
 

 Flere toiletter og åbne toiletter 

 Flere ”baner” i naturen, fx forhindringsbaner, abeklatrebaner i skove, udendørs 
motionsredskaber, skateboardbaner og mountainbikebaner, rapelling-baner, 
hundetræningsbaner etc. 

 Flere naturlegepladser 

 Skydebanecenter med riffelbane 

 Dykkerfaciliteter 

 Ophalepladser til småbåde 

 Flere ishuse 

 Vinterbader-faciliteter 

 Fremme integreret brug af naturen, dvs. muligheder for både far, mor og børn 
samlet på et sted 

 Fiskepladser ved åer og havne 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

 Zonering af strande i forhold til potentialer 

 Flere skraldespande, der kan rammes fra bilvinduer 

 Shelterfaciliteter opgraderes med toiletter osv. 

Erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter 
 Indfør brugerbetaling hvis det kan føre til en bedre kvalitet af en given aktivitet 

 Anvend kapitalisering af friluftsliv i beslutningsprocesser, så værdien af natur og 
friluftsliv indregnes i en større sammenhæng 

 



Relateret document 3/3

Dokument Navn: Bilag_Status 

Friluftsfaciliteter.pdf

Dokument Titel: Bilag_Status Friluftsfaciliteter

Dokument ID: 1326721



 

 

  

 

Center for Park og Vej 

Frederikshavn Kommune 

Knivholtvej 15 

9900 Frederikshavn 

 

2
0
1
5

 

S
ta

tu
s 

p
å

 f
ri

lu
ft

sf
a

ci
li

te
te

r 
o

g
 r

e
k

re
a

ti
v

   
  

in
fr

a
st

ru
k

tu
r 

i 
F

re
d

e
ri

k
sh

a
v

n
 K

o
m

m
u

n
e

 



 
 

 

Indholdsfortegnelse 
 

1 Baggrund ......................................................................................................................................................... 1 

1.1 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 2 

2 Status .............................................................................................................................................................. 3 

2.1 Cykel-, vandre- og rideruter .................................................................................................................... 3 

2.1.1 Vandreruter ...................................................................................................................................... 3 

2.1.2 Cykelruter ......................................................................................................................................... 3 

2.1.3 Rideruter ........................................................................................................................................... 3 

2.2 Faciliteter ................................................................................................................................................. 4 

2.2.1 Primitiv overnatning ......................................................................................................................... 4 

2.2.2 Øvrige faciliteter ............................................................................................................................... 4 

2.3 Udvidede rettigheder .............................................................................................................................. 4 

2.4 Kystnære faciliteter ................................................................................................................................. 5 

2.5 Anden infrastruktur ................................................................................................................................. 5 

3 Udstyr ............................................................................................................................................................. 5 

4 Data ................................................................................................................................................................ 6 

5 Oversigt over faciliteter og infrastruktur ........................................................................................................ 7 

 



1 
 

1 Baggrund 
 
Kysterne, naturen og skovene i Frederikshavn Kommune har stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for 
kommunens borgere. Naturen i Frederikshavn Kommune skaber gode muligheder for et rigt og varieret 
friluftsliv, som giver livskvalitet, oplevelser, styrker turismen og gør kommunen til et attraktivt sted at 
bosætte sig. Frederikshavn Kommune har derfor udarbejdet en Natur- og Friluftsstrategi d. ????, der 
beskriver visionerne for fremtidens natur og friluftsliv.  

En forudsætning for en fornuftig realisering, beslutningstagen og planlægning er nye tiltag inden for 
friluftsstrategien er en status på, hvad der findes af tiltag og muligheder på området i dag. En status kan 
dermed være med til at understøtte udviklingen af sammenhængende friluftsoplevelser, bedre 
ressourceanvendelse og tjene som oplysning om, hvad der allerede findes, så det eventuelt kan bringes i 
spil eller videreudvikles på nye måder.  

Det er første gang at der er blevet udarbejdet en samlet status for Frederikshavn Kommune på dette 
område. Status er udarbejdet på baggrund af de data, som er tilgængelige fra Frederikshavn Kommune, 
Naturstyrelsen og diverse friluftsportaler som udinaturen.dk og friluftsguiden.dk o.l. samt interviews med 
folk der har stort kendskab til området. De store udbydere af friluftsliv som Frederikshavn Kommune og 
Naturstyrelsen har god datatilgængelighed, derimod kan der være lokale private tiltag, som ikke er med i 
nærværende status pga. datamangel. Det vurderes dog at være en mindre del af det samlede billede.  

Status vedrører friluftsfaciliteter, hvor der er offentlig adgang til. Man kan i princippet opnå lovlig adgang til 
alle arealer i Danmark, dog gælder der et udvidet regelsæt for offentlighedens adgang på de offentlige 
arealer (kommune, stat og kirke). På private arealer et andet og mere begrænset regelsæt og på visse 
arealer har offentligheden ingen adgang uden forudgående tilladelse. En mellemvare er foreningslivet, som 
også råder over mange friluftsfaciliteter, og hvor friluftslivet også dyrkes meget aktivt. Her er man ofte 
påkrævet et kontingent for adgang. Foreningslivet er ikke medtaget her, da data her er vanskeligt 
tilgængelige. 
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1.1 Afgrænsning 
For at kunne lave en fyldestgørende status er det vigtigt at kunne definere friluftsliv. Firluftsliv er imidlertid 
en svært definerbar størrelse, da det er meget individuelt, hvordan begrebet opfattes og svær at opnå 
enighed om. Der er derfor lavet et forsøg på at afgrænse hvad denne status omfatter i figur 1 på side 2.  

 

 

Figur 1: Afgrænsning og overlap af friluftsliv indenfor byer, strande, skov og natur. 

Som det kan ses på figur 1, er der aktiviteter, som ligger i overgangene mellem byerne og naturen og 

kysten, som anvendes meget til friluftsliv, men som traditionelt ikke er med i den begrebsverden vi opfatter 

som friluftsliv. Det kan eksempelvis være parker, campingpladser, mulitibaner og havne. De grønne 

områder i byerne danner grundlag for mange aktiviteter som skateboarding, legepladser, BMX, petanque, 

klatrevægge og lignende. Ligeledes udnyttes havne også rekreativt for lystsejlere, grillpladser, 

ophalepladser og slæbesteder m.m.. Lejrskoler, hundetræning, jagt og golf er også aktiviteter hvor de 

aktive vil betragte det som friluftsliv  

For at kunne gennemføre denne status har det derfor været nødvendigt at afgrænse friluftsliv og rekreativ 

infrastruktur til at være:  

1) Faciliteter eller anlæg i skov, natur eller kyst. 

2) Offentligt tilgængelige faciliteter. 

3) Omfatter ikke havneanlæg, parker og byrum. 

4) Omfatter ikke foreningsaktiviteter eller foreningsejede anlæg samt anlæg ved skoler og andre 

institutioner medmindre disse særskilt har gjort anlæggene offentligt tilgængelige.  

5) Omfatter ikke friluftsliv som jagt, fiskeri, botanik, ornitologi o.l. der kan foregå på private arealer, 

offentlige arealer eller sø-territoriet, og ikke kræver anlæg.   

Strande 

Skov & 
Natur 

Byer Parker 

Legepladser 

Multibaner 

 

Havne 

Isætningspladser 

Toiletter 

Ridning 

Campingpladser 
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2 Status 

2.1 Cykel-, vandre- og rideruter 

2.1.1 Vandreruter 

Der findes 49 vandreruter i Frederikshavn Kommune med en samlet længde på i alt 353,6 kilometer. Det er 

primært offentlige ruter, hvoraf Frederikshavn Kommune har anlagt 256,4 og Naturstyrelsen 50,8 

kilometer. De resterende 46,4 kilometer er privat anlagt (32 km.) eller nabokommuner og selvejende 

institutioner.  

Stierne varierer fra 2 til 150 kilometer (Nordsøstien) af længde. Gennemsnitslængden på ruterne er 4,2 

kilometer, når man tager Nordsøstien fra, som er meget længere end de øvrige. Stierne er af forskellig 

karakter og indeholder vandrestier, løbestier, hjertestier og lignende.  

2.1.2 Cykelruter 

Der findes i alt 457,4 kilometer beskrevet og afmærket cykelstiforløb i Frederikshavn Kommune. 

Cykelruterne er inddelt i 4 kategorier med nedenstående længder: 

 Nationale: 145 km. (Vestkystruten, Hærvejsruten og Østkystruten) 

 Regionale:   10 km. (Tolne-Asdal ruten) 

 Lokale: 282 km. (Blandet) 

 MTB:    20 km. (Skagen Klitplantage, Katsig Bakker og Sæbygaard Skov) 
 

2.1.3 Rideruter 

Det findes én riderute i kommunen (Rideruten i Nordvendsyssel), som er ca. 100 km. lang. Ruten går båden 

igennem offentlige og private arealer.  
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2.2 Faciliteter  

2.2.1 Primitiv overnatning 

Primitiv overnatning består af shelters og teltpladser. Der findes i alt 17 shelters i Frederikshavn Kommune. 

3 af disse er anlagt af Frederikshavn Kommune, 4 af Naturstyrelsen og 9 på private initiativer med hjælp fra 

forskellige støtteordninger til anlæg eller drift. Herudover har Naturstyrelsen anlagt én teltplads i Skagen 

Klitplantage.  

2.2.2 Øvrige faciliteter 

Af øvrige faciliteter findes der bålhytter, grillpladser, madpakkehuse, fugletårne og lignende. Det er 
primært Naturstyrelsen eller Frederikshavn Kommune, der har anlagt de offentligt tilgængelige faciliteter.  
 
Bålhytter og grillpladser: 12 stk.  
Madpakkehuse: 6 stk.  
Naturlegepladser: 1 stk. 
Fugletårne:  11 stk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Udvidede rettigheder 
Denne kategori er bred og dækker over faciliteter eller arealer, hvor publikum må udføre aktiviteter, der 

ellers ikke er lovlige jf. den generelle lovgivning – eksempelvis slippe hunden løs eller overnatte i telt. Fri 

teltning og frit fiskeri er udelukkende på Naturstyrelsens arealer, mens hundeskovene både er anlagt på 

kommunale og statslige arealer.  

Hundeskove:  7 stk.  

Frit fiskeri:  3 steder 

Fri Teltning:  2 steder.  
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2.4 Kystnære faciliteter 
Frederikshavn Kommune har ca. 110 kilometer kystlinje, som er et vigtigt element for udfoldelse af 

friluftslivet. Her er der både tale om faciliteter eller ruter, og for strandendes vedkommende (de blå flag) 

også en række standarder der skal imødekommes.  

Blå Flag Strande:  17 strande 

Kajakruter:   1 beskrevet rute 

Havsvømmestadions:  5 stk. (i tidsrummet 1. maj til 1. oktober) 

Badebroer/ Vinterbadning:  3 stk. (én nedtages om vinteren) 

Handicapramper (natur/strand): 9 handicapramper (nogle hjemtages om vinteren) 

 

2.5 Anden infrastruktur 
Denne kategori består af faciliteter som understøtter andre aktiviteter eller ”servicerer” dem. Det er en 

forudsætning mange steder, at man kan parkere sin bil lovligt for at kunne komme ud til skov, strand eller 

naturarealer, der for er p-pladser med. Det er dog kun p-pladser som er anlagt til dette formål i naturen 

eller ved kysten.  

P-pladser (natur/strand):  67 stk. 

Offentlige toiletter (natur/strand): 17 stk.  

3 Udstyr 
Udover ovennævnte faciliteter findes der en lang række udstyr som servicerer og understøtter de mange 

ruter, stier, shelters og lignende. Der er tale om borde-bænkesæt, skraldespande, informationsstandere, 

foldere, Apps, hjemmesider, ruteafmærkning o.l. Udstyret er en del af driftsudstyret på de enkelte 

faciliteter eller ruter. Udstyret er ikke medtaget i denne status, men udgør en betragtelig del af driften på 

de enkelte faciliteter.  
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4 Data 
Som nævnt ovenfor er status begrænset af dataenes tilgængelighed. Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har mange tilgængelige data, der dog aldrig er sat sammen på tværs. Herudover findes der 

mange tilgængelige data på diverse friluftsportaler. Her nævnes et udpluk der har leveret data:  

 http://www.udinaturen.dk/ 

 http://www.friluftsguiden.dk/ 

 www.naturstyrelsen.dk  

 http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx 

 http://www.hjertestier.dk/ 

 http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri 

 http://www.toppenafdanmark.dk/ 

 http://www.bangsbo.com/ 

 http://www.singletrack.dk/ 

 http://www.northseatrail.org/ 

 http://www.vestkystruten.dk/da/forside/ 

 

Status kan danne grundlag for kortmateriale, der viser de enkelte faciliteter i kommunen. Det har 

ikke været muligt at skabe et anvendeligt kort indenfor rammerne af statusopgaven. Det er en stor 

opgave at tilrette et kortsnit, hvor alle faciliteter kan ses og man kan orientere sig efter pga. at 

nogle stier er store i udbredelse imens en grillplads udgør en lille størrelse. I stedet er der 

nedenfor lavet en skematisk oversigt der viser navn, antal og længde samt driftsherre på de 

enkelte faciliteter nedenfor.  

 

  

http://www.udinaturen.dk/
http://www.friluftsguiden.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx
http://www.hjertestier.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri
http://www.toppenafdanmark.dk/
http://www.bangsbo.com/
http://www.singletrack.dk/
http://www.northseatrail.org/
http://www.vestkystruten.dk/da/forside/
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5 Oversigt over faciliteter og infrastruktur 
 

 Navn Antal  
Antal 
meter Ejer Drift og vedligehold 

Vandreruter   49 353.600     

 
Fejborg Bakke (rød) 

1 4.400 Privat/blandet 
Brønderslev 
Kommune 

 
Bangsbo (blå) 

1 5.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bangsbo (gul) 

1 2.300 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bangsbo (rød) 

1 2.700 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bannerslund Skov 

1 9.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Dronningestien 

1 3.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Elling Plantage 

1 4.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Fejborg Bakke (blå) 

1 5.000 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Fejborg Bakke (gul) 

1 4.600 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Grenensporet (blå) 

1 5.000 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Grenensporet (grøn) 

1 3.000 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Grenensporet (gul) 

1 2.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Grenensporet (rød) 

1 9.000 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Gybels Plantage 

1 3.500 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Katsig Bakker (blå) 

1 2.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Katsig Bakker (grøn) 

1 4.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Knivholt Skov 

1 3.300 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Knivholt Skov (blå) 

1 5.500 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 Kongestien 1 9.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Nordsøstien 

1 150.000 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Nymølle Bæk (gul) 

1 4.500 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Nymølle Bæk (gul) 

1 2.900 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Nymølle Bæk (rød) 

1 2.300 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Sindallund Plantage 

1 2.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 
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Åsted Ådal (blå) 

1 5.300 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Åsted Ådal (gul) 

1 3.300 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Åsted Ådal (rød) 

1 4.200 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Knivholt Skov 

1 1.000 
Knivholt 
Hovedgaard 

Knivholt 
Hovedgaard 

 
Knivholt Skov 

1 6.000 
Knivholt 
Hovedgaard 

Knivholt 
Hovedgaard 

 
Bunken Klitplantage (grøn) 

1 4.600 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (blå) 

1 9.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (grøn) 

1 3.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (gul) 

1 4.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (rød) 

1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Skagen Klitplantage (grøn) 

1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Skagen Klitplantage (gul) 

1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Skagen Klitplantage (orange) 

1 3.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Skagen Klitplantage (rød) 

1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage (blå) 

1 3.800 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage (gul) 

1 3.700 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage (rød) 

1 2.900 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Gærum Natursti (blå) 

1 3.000 Privat Privat 

 
Gærum Natursti (grøn) 

1 6.000 Privat Privat 

 
Gærum Natursti (gul) 

1 2.000 Privat Privat 

 
Gærum Natursti (hvid) 

1 9.000 Privat Privat 

 
Gærum Natursti (rød) 

1 4.000 Privat Privat 

 
Hørby Natursti (blå) 

1 5.000 Privat Privat 

 
Hørby Natursti (rød) 

1 3.000 Privat Privat 

 
Hjertestien i Lyngså 

1 3.000 Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 
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Cykelruter 
  16 457.356     

Nationale Vestkystruten 
1 40.000 Blandet Blandet 

 
Hærvejsruten 

1 35.000 Blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Østkystruten 

1 70.000 Blandet Blandet 

Regionale Tolne-Asdal 
1 10.000 Blandet Blandet 

Lokale Østcykelruten Skagen Klitplantage 
1 6.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Grøn Tur  

1 60.000 Blandet Blandet 

 
Den Lange Bjergetape (Sæby) 

1 40.000 Blandet Blandet 

 
Den Lille Tur (Sæby) 

1 13.000 Blandet Blandet 

 
Syd-turen (Sæby) 

1 50.000 Blandet Blandet 

 
Vest-turen (Sæby) 

1 31.000 Blandet Blandet 

 
Bjergetapen (Sæby) 

1 18.000 Blandet Blandet 

 
Voerså-turen (Voerså) 

1 23.000 Blandet Blandet 

 
Rovfuglenes Rige (Ålbæk) 

1 41.000 Blandet Blandet 

MTB Skagen Klitplantage 
1 12.356 Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Katsig Bakker 

1 3.000 
Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Sæbygaard Skov 

1 4.500 Blandet Privat 

Rideruter 
  1 100.000     

 
Rideruten i Nordvendsyssel 

1 100.000 Privat/blandet 
Frederikshavn 
Kommune 

Primitiv overnatning 
  17       

 
Jerup Strand 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Rønnerhavnen 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Professorens Plantage 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Knivholt Hovedgaard 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Knivholt 
Hovedgaard 

 
Ålbæk Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Bunken Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Skagen Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 
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Ålbæk Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Voerså Havn 

1 
 

Privat Privat 

 
Elling Plantage 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Granly Understed 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Milrimvej 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Rendborg Hede 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Brønden Lejrplads 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Præstbro 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Skæve Rideskole 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

 
Østervrå 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

Bålhytter og 
grillpladser   12       

 
Knivholt Hovedgaard 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Knivholt 
Hovedgaard 

 
Elling Plantage 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Katsig Bakker 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bangsbo Dyrehave 

2 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Skagen Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Bunken Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage 

2 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Jerup Strand 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Gybels Plantage 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Palmestranden 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 
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Madpakkehuse 
  6       

 
Bannerslund Hundeskov 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Gybels Plantage 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bangsbo Dyrehave 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Knivholt Hovedgaard 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Knivholt 
Hovedgaard 

 
Bunken Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Præstbro 

1 
 

Privat 
Privat/Frederikshavn 
Kommune 

Naturlegepladser 
  1       

 
Bangsbo Dyrehave 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

Hundeskove 
  7       

 
Sæby 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bannerslund 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Frederikshavn 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Byfogedskoven 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Den tilsandede Kirke 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Bunken Klitplantage  

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

Fugletårne 
  11       

 
Knivholt Hovedgaard 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bannerslund Enge 

2 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Tolshave Mose 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Donbæk (platform) 

1 
 

Privat 
Frederikshavn 
Kommune 

 
Skagen Klitplantage 

2 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Bunken Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Råbjerg Plantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Voerså Havn 

1 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 
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Naturskoler 
  2       

 
Knivholt Hovedgaard 

1 
 

Knivholt 
Hovedgaard 

Knivholt 
Hovedgaard 

 
Vesterskov 

1 
 

Privat Privat 

P-pladser 
(natur/strand)   67       

 
Skagen Klitplantage 

10 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Bunken og Råbjerg Mile 

6 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Råbjerg Plantage 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage 

5 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Skagen 

15 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Frederikshavn 

20 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Sæby 

10 
 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

Frit fiskeri 
          

 
Skøjteløbersøen (Skagen Klitplantage) 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Birkesø (Bunken Klitplantage) 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Lillesø (Bunken Klitplantage) 

1 
 

Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

Offentlige toiletter 
(natur/strand)   17       

 
Skagen Klitplantage 1 

 
Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Grenen 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Stranden 2 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Skagbanke 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Kandestederne 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Skiveren 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Professorens Plantage 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Lyngså  1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Sæby Søbad 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Haulund 1 

 
Privat Privat 

 
Palmestranden 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 
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Strandby Strand 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bratten 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Jerup Strand 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Ålbæk 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Sønderstrand 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Damstederne 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

Fri Teltning 
  2       

 
Bunken Klitplantage 1 

 
Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

 
Ålbæk Klitplantage 1 

 
Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

Teltpladser 
  1       

 
Skagen Klitplantage 1 

 
Naturstyrelsen Naturstyrelsen 

Kajakruter 
          

 
Kandestederne - Ålbæk 1 40.000 

  
Havsvømmestadions 

  5       

 
Sæby 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Frederikshavn (Palmestrand) 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Frederikshavn (Neppens Havn) 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Ålbæk 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Skagen 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

Badebroer/ 
Vinterbadning           

 
Rønnerhavnen 

  

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Neppens 

  

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bratten 

  
Privat 

Privat/Frederikshavn 
Kommune 

Blå Flag Strande 
  17       

 
Frederikshavn Kommune 17 
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Handicapramper 
(natur/strand)   9       

 
Sæby Søbad 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Nørklit 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Palmestranden 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Bratten 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Strandby Strand 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Ålbæk 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Grenen 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Sønderstrand 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 

 
Gl. Skagen 1 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Frederikshavn 
Kommune 
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