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FORORD

I Frederikshavn Erhvervsforening arbejder vi målrettet på at skabe vækst og udvikling i hele 
Frederikshavn-området. Med denne potentialeplan, Havet som have, sætter vi nu fokus på 
det store uforløste potentiale, som vores fantastiske kyststrækning fra Vangen i syd til Jerup 
Strand i nord rummer.

Frederikshavn-området skal i fremtiden være et endnu mere attraktivt sted at bo, arbejde, 
besøge og drive virksomhed. Og i den forbindelse tror vi på, at den ca. 22 km lange 
kyststrækning fra Vangen til Jerup Strand vil kunne spille en endog meget vigtig rolle. 
Faktum er, at der på denne kyststrækning gemmer sig en lang række af steder med både 
stor herlighedsværdi og økonomisk potentiale. Det skal vi udnytte, og vi skal gøre det med 
respekt for natur, mennesker, historie og erhvervsliv.

Der er ingen tvivl om, at rigtig mange mennesker, der bor i Frederikshavn-området, tager de 
herlighedsværdier, som vores smukke kyst byder på, som en selvfølge. Vi er vant til at bo 
ved vandet. Vi ser det jo hver dag. Det er – blot – blevet en del af manges hverdag; noget 
vi ikke tænker på. Men det vil vi nu ændre på. Og det er i dette lys, at vi har udarbejdet 
Havet som have. Vi vil skabe begejstring, og vi vil skabe vækst.

Den kyststrækning, som Havet som have sætter fokus på, er meget varieret. Her er 
erhverv, natur, havne, boliger og meget mere. Der er ingen tvivl om, at netop denne store 
mangfoldighed er en styrke, da mennesker med forskellige interesser vil kunne finde netop 
den plet ved vandet, som passer til dem. Et oplagt eksempel på den store mangfoldig er 
forskellen på Frederikshavn Havn og strandområdet ved Vangen. Begge er de en del af 
Havet som have.

For os i Frederikshavn Erhvervsforening er der ingen tvivl om, at Frederikshavn Havn også 
i fremtiden skal være en økonomisk dynamo, der skaber stadig flere arbejdspladser. 
Arbejdspladser er en af nøglerne til vækst. Men vi tror også, at Vangen og de andre strande 
spiller en meget vigtig rolle, da de indeholder de herlighedsværdier, som gør, at mennesker 
flytter til Frederikshavn-området – eksempelvis i forbindelse med et nyt job på Frederikshavn 
Havn. Herlighedsværdierne er dermed ligeledes en af nøglerne til vækst.

Hvem er det så, der skal udvikle kyststrækningen? Det skal vi alle. Ingen ejer alle ca. 22 km, 
og det betyder, at mange – og meget forskellige – mennesker og organisationer skal tage 
ansvar, samarbejde, tage initiativ, investere i og fortælle verden om Havet som have.

Karl Erik Slynge

Formand, Frederikshavn Erhvervsforening
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BAGGRUND

Frederikshavn Erhvervsforening sætter med Havet som have fokus på at skabe vækst og 
udvikling på kyststrækningen fra Vangen i syd til Jerup i nord. 

Havet som have er en potentialeplan, der på et overordnet niveau udstikker en mulig 
fremtidig retning for den ca. 22 km kyststrækning. Der er tale om en kyststrækning, der 
allerede i dag byder på en lang række attraktive – og ikke mindst meget forskellige 
oplevelser. Her er bl.a. erhvervshavne, fiskekuttere, palmer, lystbådehavne, boligområder, 
cykelstier, storslået natur, sommerhusområder, aktiviteter på vandet og ikke mindst forskellige 
typer strande. 

Målet med Havet som have er klart: Frederikshavn Erhvervsforening ønsker at bidrage aktivt 
til at gøre Frederikshavn til et endnu mere attraktivt sted at leve, arbejde, besøge og drive 
virksomhed. 

I og omkring Frederikshavn har der traditionelt været stor fokus på erhvervsudvikling og i 
den forbindelse spiller de maritime erhverv naturligvis en hovedrolle. Udviklingen af Havet 
som have bidrager indirekte til erhvervsudviklingen ved bl.a. at skabe et spændende udbud 
af rekreative muligheder for de mennesker, der jo i sidste ende er rygraden i et stærkt 
erhvervsliv. 

Konkurrencen om at skabe attraktive kyststrækninger er i dag intenst. Rigtig mange byer, 
regioner og lande i hele verden investerer i dag kraftigt i at udvikle attraktive kyststrækninger 
til moderne mennesker, som bliver stadig mere krævende. De vil have kvalitet, de vil have 
et højt serviceniveau, de vil have aktiviteter, de vil have oplevelser. Og dette uanset om de 
opholder sig på en strand eller havn i kort tid, eller de lever der hele livet. 

Realisering af Havet som have vil naturligt involvere et meget stort antal interessenter som 
f.eks. offentlige og private investorer, Frederikshavn Kommune, borgere, feriehusejere, 
erhvervsdrivende, ildsjæle, turisme- og erhvervsfremmesystemet, Frederikshavn 
Erhvervsforening og andre foreninger og organisationer med interesse i at udvikle en helt 
unik kyststrækning.

Havet som have tager sit afsæt i ”Masterplan for fremtidens strande”, som Frederikshavn 
Kommune offentliggjorde i januar 2020. Af denne masterplan fremgår det bl.a. tydeligt, at 
kommunen har store ambitioner for strandene fra Vangen til Jerup. ”Masterplan for fremtidens 
strande” har været en stor inspirationskilde for Frederikshavn Erhvervsforening i forhold til 
processen med både at planlægge og udarbejde Havet som have.

Tak for hjælpen!

Frederikshavn Erhvervsforening vil gerne takke følgende personer for bruge tid på at 
deltage i interviews om deres idéer, holdninger og ønsker til, hvordan kyststrækningen 
fra Vangen til Jerup kan udvikles:

Henrik M . Christensen, Rønnerhavnsforeningen

Steen Heftholm, Frederikshavn Kommune

Claus Hjørne Pedersen, Strandby Havn 

Lars Frost, Glade venner af Bratten

Mikkel Seedorf, Frederikshavn Havn

Stig Nielsen Pilgaard, Frederikshavn Marina

Jan Michael Madsen, Fonden Tordenskiold i Frederikshavn

Jens Thidemann, Frederikshavn Bedding, Kystmuseet 

Elvin Frandsen, Palmestrandens Venner

Pia Ankerstjerne, MARTEC
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HAVET SOM HAVE

I 2030 er kyststrækningen fra Vangen til Jerup ét naturligt sammenhængende og attraktivt 
oplevelsesrum, der får både borgere, turister og erhvervsdrivende til at føle sig trygge, 
nysgerrige og velkomne – akkurat som i enhver anden have. Det er en kyststrækning, hvor 
alle føler sig hjemme. Her er god plads til alle. Her er endeløse muligheder for at tilbringe 
mange fantastiske timer – alene eller sammen med andre. Her er liv og aktivitet året rundt, 
men her er også steder, hvor roen og stilheden fylder mest. 

Havet som have er en elsket og integreret del af alle frederikshavneres hverdag. En helt 
naturlig del af hverdagen, som de ikke kan lade være med at fortælle andre om. Den 
attraktive kyststrækning gør Frederikshavn til et spændende sted at bo for både nuværende 
og nye borgere. Havet som have er samtidigt et yndet mål for stadig flere turister. Den 
øgede tilstrømning af mennesker, betyder også, at mange erhvervsdrivende ser interessante 
kommercielle muligheder.

Havet som have er kendetegnet ved en perlerække af spændende oplevelsesrum, der 
på hver sin helt egen måde bidrager til den mangfoldighed, som gør Havet som have 
til noget ganske særligt. Netop mangfoldigheden er denne kyststræknings væsentligste 
styrke. Mangfoldigheden dyrkes, den styrkes, den synliggøres og den kommunikeres. Og 
så betyder mangfoldigheden, at alle mennesker kan finde et oplevelsesrum, som passer til 
netop deres interesser.

Uanset hvem man er, og uanset, hvor man opholder sig på kyststrækningen mellem Vangen 
og Jerup, så får man altid en sammenhængende og fantastisk oplevelse af høj kvalitet. Der 
er skabt en klar og naturlig sammenhæng mellem de mange forskellige oplevelsesrum og de 
mange forskellige oplevelser. Det betyder, at man altid har følelsen af, at selv den mindste 
plet på kyststrækningen er en del af noget større. En del af Havet som have.

- VISION FOR 2030

HAVET 
SOM
HAVE
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Arbejdet med at skabe ét sammenhængende oplevelsesrum fra Jerup til Vangen omfatter 
følgende tværgående indsatser, der alle vil bidrage til at binde kyststrækningen sammen på 
en naturlig måde:

HAVET SOM HAVE
- UDVIKLINGSPRINCIPPER

+

1. Udvikling af en nord-syd gående kystforbindelse, der gør 
det forholdsvis nemt at bevæge sig tæt på vandet på hele 
kyststrækningen – altså fra nord til syd og tilbage igen. Samtidig 
skal der udvikles en række ”lokale” loops på tværs af et eller flere 
oplevelsesrum. Det betyder eksempelvis, at man på en given 
strækning vil kunne bevæge sig bag klitterne, når man går sydpå 
og så gå i vandkanten, når man går nordpå. Det skal være muligt 
at komme så tæt på vandet som muligt. Det er vandet, der er den 
helt store attraktion. Forbindelsen skal naturligt inspirere borgere og 
turister til at gå på opdagelse på kyststrækningen.

2. Udvikling af række øst-vest gående adgange, der fører 
borgere og gæster ned til vandet – i bil, på cykel og til fods 
– udvalgte steder. Det handler om det, man ofte kalder easy 
access. Adgangene skal på en naturlig måde inspirere borgere 
og turister til at bevæge sig ned til Kattegat og bruge vandet og 
forbindelsen aktivt som en del af dagligdagen. En øget tilstrømning 
af mennesker til vandet stiller krav til en nytænkning af toilet- og 
parkeringsforholdene i de forskellige oplevelsesrum.

3. Udarbejdelse og formidling af en fælles kernefortælling om 
Havet som have. Alle, der bruger kyststrækningen, skal kende 
kernefortællingen så godt, at de kan fortælle om den.

4. Udvikling af koncepter for fysisk inventar, landskabsarkitektoniske 
indgreb og wayfindingstiltag, der inviterer borgere og turister til 
at bevæges sig rundt i Havet som have samtidig med, at de får 
kendskab til kernefortællingen. Wayfindingtiltagene skal selvfølgelig 
være både analoge og digitale, da borgere og turister ikke blot 
skal kunne bevæge sig rundt i Havet som have, mens de er fysisk til 
stede, men også når de f.eks. opholder sig derhjemme før og efter 
et besøg på en af de skønne strande eller interessante havne.
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KYSTFORBINDELSEN
- DEN SAMMENBINDENDE NORD-SYD GÅENDE STI

Kyststrækningen fra Vangen til Jerup er rig på herlighedsværdier. Det er vigtigt, at så mange 
mennesker som muligt oplever disse herlighedsværdier hele året rundt. Og derfor handler det 
om at friste både borgere og turister til at bevæge sig langs vandet i både nordlig og sydlig 
retning. De skal opleve mangfoldigheden på tværs af de mange spændende oplevelsesrum. 
De skal opleve forskellige sider af Havet som have. De skal få lyst til at udforske alle 22 km.

En stærk sammenhængende kystforbindelse fra Vangen til Jerup kan tage mange former 
afhængig af de områder, den løber igennem. I forhold til de fysiske elementer så kan der 
arbejdes med f.eks. forskellige typer belægning, og i forhold til wayfindingdelen vil det 
være oplagt at arbejde med f.eks. gennemgående materialer og designelementer samt 
farvemarkeringer – på belægning, skiltning, facader, byrumsinventar mv. Der er mange 
muligheder, og udfordringen ligger i at skabe løsninger, der på den ene side skaber 
sammenhæng på hele strækningen og på den anden side understøtter mangfoldigheden i 
oplevelsesrummene.

Et vigtigt element i oplevelsen af Havet som have er muligheden for at borgere og turister 
kan bevæge sig på kyststrækningen i loops. Mange mennesker foretrækker f.eks. at gå eller 
cykle én vej ud og en anden vej hjem. Ved at skabe loops i det enkelte oplevelsesrum og 
på tværs af oplevelsesrummene er det muligt at give f.eks. en nytilflyttet familie rigtig mange 
oplevelser på blot en enkelt gåtur. Samtidig giver etableringen af loops øget mulighed for at 
lede både borgere og turister forbi områder med kommerciel aktivitet.

22 km
KYSTFORBINDELSEN JERUP-VANGEN

LOOPS FOR HVERT 
OPLEVELSESRUM

GENNEMGÅENDE 
WAYFINDING-ELEMENTER

+

+
+ +

+

+ +

+

+

+

+

+
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+
+
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STRANDBY HAVN

STRANDBY NORDSTRAND

BRATTEN STRAND

JERUP STRAND HAVET 
SOM
HAVE

Hvert enkelt oplevelsesrum på strækningen fra Jerup til Vangen 
skal have sin helt egen identitet, og skal dermed udvikles på 
sine helt egne præmisser – men altid på en sådan måde, at det 
samtidig bidrager til at skabe ét samlende oplevelsesrum på hele 
kyststrækningen. 

Havet som have består af en lang række oplevelsesrum - havne og 
strande - som alle skal udvikles. I det følgende præsenteres et kort 
indblik i, hvordan nogle af disse oplevelsesrum kan udvikles. De 
oplevelsesrum, som skal udvikles, er angivet på illustrationen til højre.

Oplevelsesrummene repræsenterer den mangfoldighed, som er 
Havet som haves særlige styrke, og de giver hver især mulighed for 
at udvikle spændende tilbud til både borgere og turister.

HAVET SOM HAVE
- OPLEVELSESRUMMENE
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JERUP STRAND
Jerup Strand, som er det nordligste oplevelsesrum, er især kendt for, at man her må 
køre bil på stranden. Stranden er meget åben, da klitterne er lave. Derfor er det et 
godt sted for de mange mennesker, der søger mod steder med højt til himmelen. 
Ved Jerup Strand findes i dag enkelte shelters samt en toiletbygning. Her er ro til at 
nyde vinden, udsigten og stilheden. Der har gennem en periode været udfordringer 
med badevandskvaliteten, hvilket er en klar udfordring i forhold til udvikling af 
traditionelle strandaktiviteter i dette oplevelsesrum.

Jerup Strand er i fremtiden det oplevelsesrum, hvor mange mennesker søger 
hen for at nyde udsigten ud over havet – fra bilen med en kop kaffe i hånden 
eller under gåturen langs vandet. Her er ro og åbne vidder. Og i fremtiden er 
badevandskvaliteten lige så god som på de andre strande.

Åbningstræk:

1. Intensivering af arbejdet med at sikre god badevandskvalitet.

2. Etablering af flere shelters og faciliteter til naturelskerne, som nyder ro og  
 stilhed.

3. Skiltning, der bl.a. hjælper med at dirigere biltrafikken – og fortæller, at her  
 kører man stille og roligt, da dette er et sted, hvor ro og stilhed hersker.
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FERIESTEMNING
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BRATTEN STRAND
Bratten Strand er kendt for at være børne- og handicapvenlig. Samtidig er der i 
området et meget stærkt sammenhold blandt primært feriehusejerne i foreningen 
Glade venner af Bratten, som hvert år står bag bl.a. en lang række offentlige 
arrangementer. Glade venner af Bratten har desuden stået bag fondsansøgninger til 
etablering af både badebro og legeplads.

Bratten Strand er i fremtiden endnu mere børne- og handicapvenlig end i dag. Her 
er masser af arrangementer, som bringer mennesker sammen. Her er liv, men her er 
også ro ude blandt de mange feriehuse.

Åbningstræk:

1. Styrkelse af Glade venner af Brattens arbejde - herunder fokus på   
 handicapfaciliteter.

2. Organisering af en målrettet indsats for at få flere feriehuse til udlejning.

3. Etablering af plug-and-play faciliteter (en fast installation med indbygget  
 strøm) til events.
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STRANDBY NORDSTRAND
Strandby Nordstrand ligger i direkte forlængelse af Strandby Havn. Dette giver 
sammen med de mange huse bag klitterne borgere og turister en klar fornemmelse 
af, at de opholder sig på en strand i nærheden af en by. Her er man ikke langt 
ude i naturen, men man føler alligevel roen fra naturen – ikke mindst når man 
går en tur nordpå. Her er man til gengæld tæt på indkøbs-, bespisnings- og 
aktivitetsmuligheder i autentiske havneomgivelser, hvilket gør Strandby Nordstrand 
særdeles interessant i et kommercielt perspektiv.

Strandby Nordstrand er i fremtiden en ægte bystrand, der byder på både ro og 
store kommercielle muligheder på og omkring Strandby Havn. Her er etableret 
både havsvømmebane og vinterbadningsfacilitete - et stort trækplaster og 
fællesskab for byen, der nu benytter stranden aktivt hele året. 

Åbningstræk:

1. Etablering af forbindelse for strandgæster til / fra Strandby Strand, så der  
 skabes til naturlig bevægelse mellem strand, havn og by.

2. Etablering af P-pladser – enten i umiddelbar nærhed af stranden eller tæt  
 på kommercielle aktiviteter i byen og på havnen.

3. Etablering af badebro, vinterbadningsfaciliteter og havsvømmebane.
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FISKERIHAVN OG VANDAKTIVITETER



23

STRANDBY HAVN
Strandby Havn er først og fremmest en erhvervshavn. Netop dette er en af havnens 
styrker set i et oplevelsesmæssigt perspektiv, da en aktiv erhvervshavn er et fantastisk 
og helt igennem autentisk bagtæppe i forhold til en lang række aktiviteter på, i 
og ved vandet. Aktiviteter, som passer godt til et havneområde – både i forhold til 
faciliteter samt krav og regler. Strandby Havn er meget positiv i forhold til at støtte op 
omkring forskellige typer af arrangementer og events – og stiller f.eks. gerne arealer til 
rådighed.

Strandby Havn er i fremtiden fortsat en driftig erhvervshavn, men samtidig er havnen 
et sted, hvor mennesker med særlig interesse for vandaktiviteter mødes for at udfolde 
deres interesser.

Åbningstræk:

1. Udvikling af vandaktiviteter som f.eks. vandscooters, jetbåde, SUP,   
 sejlsport, lystfiskeri, dykning, kano, kajak mv.

2. Etablering af faciliteter – kommercielle og ikke-kommercielle med udgangs- 
 punkt i de valgte aktiviteter. Her kan være tale om opbevaringspladser,  
 hyggerum, badefaciliteter, grejbanker og faciliteter til rensning af fisk.

3. Etablering af ”tilskuer”faciliteter, så det er nemt at følge med i de mange  
 vandaktiviteter.
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STRANDEN OMKRING ELLING Å
Stranden omkring Elling Å dækker strækningen mellem Strandby og Elling Ås udløb. 
Her er tale om en strandeng med et rigt fugleliv. I klitterne ligger nogle ganske få 
feriehuse. Bag klitter er der spor af en vej. I dette oplevelsesrum sætter den smukke 
natur dagsordenen.

Området omkring Elling Ås udløb er udpeget som natura-2000 område, hvilket vil 
sige at området et af Danmarks mest værdifulde naturområder*. Strandby Strand er 
i fremtiden et sted, hvor endnu flere mennesker end i dag har mulighed for at nyde 
den fantastiske natur på begge sider af klitterne. Her er ro og her er plads til at 
bevæge sig.

Åbningstræk:

1. Etablering af sti bag klitterne – til bløde trafikanter, dvs. gående, løbende  
 og cyklende. Stien skal forbindes med stranden flere steder, så det er   
 muligt at bevæge sig i loops.

2. Udvikling af formidlingskoncept i forhold til naturoplevelserne bag klitterne

3. Udvikling af en ”port” til området ved Strandby. Her skal kommunikeres, at  
 man nu bevæger sig ud i et helt særligt område. 

*Naturstyrelsen, Natura 2000-plan 2016-2021 for Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å’s udløb:         
https://mst.dk/media/129836/n4_n2000plan_2016-21.pdf
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FRED OG RO
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NORDSTRAND
Nordstrand er et fredfyldt område mellem Rønnerhavnen og Elling Ås udløb. 
Området er bl.a. præget af et feriehusområde og en campingplads. På 
Nordstrand, som ligger nord for indsejlingen til Rønnerhavnen, er der fred og ro, 
hvilket er et godt modspil til stranden syd for indsejlingen, nemlig Palmestranden.

Nordstrand er i fremtiden en rolig plet, hvor turister og borgere søger hen, når de vil 
have en rolig strandoplevelse tæt på Rønnerhavnen.

Åbningstræk:

1. Opsætning af bænke og andre faciliteter, der indbyder til ophold.

2. Etablering af toiletfaciliteter.

3. Etablering af et mindre antal shelters.
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REKREATION, GASTRONOMI 
OG LYSTBÅDE
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RØNNERHAVNEN
I Rønnerhavnen er der aktivitet det meste af året. Det er en særdeles hyggelig havn 
lige bag klitterne og tæt på boligområder. Havnen præges især af bådene og de 
mange røde ”redskabsskure”. Miljøet er ret unikt og det samme er sammenholdet. 
Rønnerhavnsforeningen er særdeles aktiv og ser klart muligheder for yderligere 
udvikling. Muligheder der løbende forfølges; bl.a. i forhold til udvidelse af antallet 
af bådpladser.

Rønnerhavnen er i fremtiden en havn med sin helt egen identitet – og flere 
aktiviteter, anlæg og bådpladser end i dag. Havnen er et naturligt mødested 
for mange typer mennesker: bådejerne, strandgæsterne, de lokale i området og 
mange flere. 

Åbningstræk:

1. Etablering af div. havnerelaterede bygninger og anlæg; herunder café og  
 flere ”redskabsskure”, der bidrager til at skabe liv.

2. Etablering af et mindre antal yderligere autocamperpladser.

3. Styrkelse af forbindelsen – fysisk og mentalt – til nærliggende   
 boligområder.
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LEG, FEST OG EVENTS
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PALMESTRANDEN
Palmestranden har gennem en længere årrække i høj grad bidraget til at sætte 
Frederikshavn på landkortet i både ind- og udland. Her er mulighed for at deltage 
i en række forskellige aktiviteter – på begge sider af klitterne. Her er ishus (fra marts 
til oktober), opholdsmuligheder og toiletfaciliteter. 

Palmestranden er i fremtiden kendetegnet ved at tilbyde både borgere og turister 
endnu flere aktiviteter end i dag – med særlig fokus på aktiviteter på og i vandet. 
Samtidig bliver Palmestranden knyttet tæt sammen med både Rønnerhavnen og 
Frydenstrand.

Åbningstræk:

1. Etablering af palmeformet høfde ud i vandet. Hvert af palmens fem   
 blade byder på forskellige temaer/aktivitetsmuligheder, fx badning,   
 standing padle-board, kajaksejlads, vandski og vandcykler. På høfden  
 etableres siddepladser og opholdssteder tæt på vandet. 

2. Plug-and-play faciliteter til events, som der skal yderligere fokus på.

3. Bro eller lignende, der forbinder Palmestranden med molen ved   
 Rønnerhavnen.
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VANDSPORT OG UNDERVISNING
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FRYDENSTRAND
Frydenstrand er præget af vand, strand, MARTEC og en række private boliger. Det 
er i dag et forholdsvist fredfyldt område, der primært byder på rolige og æstetiske 
oplevelser.

Frydenstrand er i fremtiden et område fuld af liv og aktivitet. Dette liv skabes 
gennem et stort udbud af især vandbaserede aktiviteter – stand up paddle, kano 
/ kajak, havsvømning og diverse sejlsportsaktiviteter. Her er også mulighed for at 
hygge sig og grille sin medbragte mad. Livet skabes også af de mange studerende 
på MARTEC – både i og udenfor skoletiden. Frydenstrand bliver i fremtiden knyttet 
tæt sammen med Palmestranden og Nordre Skanse.

Åbningstræk:

1. Etablering af samarbejde med MARTEC omkring faciliteter mv.

2. Udvidelse af vandnære parkeringsmuligheder – cykel og bil.

3. Etablering af vandsportsfaciliteter, herunder en aktiv badebro.
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HAVET FOR BEGYNDERE
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NORDRE SKANSE HAVN
Nordre Skanse Havn ligger, som navnet antyder, ved Nordre Skanse mellem 
Frederikshavn Havn og Frydenstrand. Det er en lille havn med en tilsandet 
indsejling, hvilket for nuværende naturligvis begrænser anvendelsesmulighederne. 
Havnen ligger fantastisk placeret og adskiller sig væsentligt fra de andre havne i 
området.

Nordre Skanse Havn er i fremtiden en lille oase af en havn, hvor børn og andre 
kan komme tæt på vandet – og evt. få den først meget korte tur i en kano, på et 
SUP eller i en gummibåd. Her er det trygt at stifte bekendtskab med vandet.

 

Åbningstræk:

1. Opgradering af bådebroer og andre havnefaciliteter.

2. Etablering af steder, hvor man kan opholde sig meget tæt på vandet.

3. Opsætning af bænke og borde til dem, som kigger på aktiviteterne på  
 vandet.
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STOR SKALA, INDUSTRI OG 
HAVNEHISTORIE 
INDUSTRIHAVN
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Beddingen

Nordre Skanse

Vindmøller

Ydermolen

Havnebad

Shelters

Havnecaféen

Hirsholmene

Kattegat Siloen

Krudttårnet

Flådestation

Ydermolen

Nordre Skanse

Færgehavn

Industrihavn

Erhvervshavn

Nordhavn

Fiskebutik

FREDERIKSHAVN HAVN
Frederikshavn Havn er først og fremmest en stor og driftig erhvervshavn. Der er dog 
en række elementer, der gør dette område interessant at besøge for både borgere og 
turister. For det første ligger Krudttårnet fantastisk placeret og fungerer som et naturligt 
udgangspunkt for den videre færd ud på havneområdet. For det andet ligger Beddingen på 
havneområdet. Her er både aktivitet og autenticitet, og her kan man komme tæt på vandet 
– eller ud på vandet. For det tredje så byder en ny ydermole på helt nye rekreative og 
oplevelsesmæssige muligheder.

Frederikshavn Havn er i fremtiden en erhvervshavn, hvor mange mennesker får spændende 
oplevelser på og ved vandet – og dette på et bagtæppe bestående af en aktiv 
erhvervshavn, som i sig selv indgår er en interessant oplevelse for de mange mennesker, der 
kun sjældent opholder sig på en havn. 

Åbningstræk:

1. Etablering og markering af ruter fra Krudttårnet og ud til henholdsvis ydermolen og  
 Nordre Skanse Havn – med mulighed for at besøge Beddingen.

2. Udvikling af en lang række aktiviteter – knyttet til vand – på ydermolen; herunder  
 havnebad, lystfiskefaciliteter og havneshelters samt tydelig skiltning. Der er tale om  
 udvikling af et nyt vartegn for Frederikshavn-området.

3. Styrkelse af Krudttårnspladsen som eventområde.
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SEJLERLIV OG 
SEJLSPORTSEVENTS
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SØNDER STRAND OG 
FREDERIKSHAVN MARINA

Frederikshavn Marina ligger i forlængelse af Sønder Strand. Det er to separate 
områder, men Sønder Strand anvendes ikke aktivt i dag, da her ingen badestrand 
er. Sønder Strand fremstår som en vejnær bugt uden mulighed for ophold, men hvor 
forbipassende cyklister og bilister får her et flot kig ud over havet. I kontrast hertil er 
Frederikshavn Marina en klassisk – og meget aktiv – lystbådehavn, som afholder 
en række events hvert år. Disse events har generelt et maritimt tema. Der er plads til 
flere events, da de bidrager til at trække folk ned til marinaen. 

Frederikshavn Marina er i fremtiden et yndet udflugtsmål for både turister og især 
de mange frederikshavnere, som bor tæt på. Her er events, aktiviteter og hygge. 
Det er et sted, hvor også nye borgere søger hen. Sønder Strand forbliver uden 
aktivitet og er stedet, hvor forbikørende bilister og cyklister kan få et langt uforstyrret 
kig ud over vandet på vej ind og ud af byen. 

Åbningstræk (Frederikshavn Marina):

1. Plug-and-play faciliteter til events.

2. Udvikling af koncept for nye borgere så de stifter bekendtskab med de  
 mange muligheder for f.eks. at komme ud at sejle.

3. Yderligere udvikling af undervisningssamarbejde med MARTEC.
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FREDFYLDT, LOKALT OG 
AUTENTISK ÅNDEHUL
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BANGSBOSTRAND OG
NEPPENS HAVN
Ved Bangsbostrand ligger husene helt ned til vandet. Der er dog en sti, der gør 
det muligt at gå en tur tæt på både boliger og vand. Der er begrænset adgang, 
hvilket er et af dette oplevelsesrums charmer. I området ligger også den lille, intime 
og charmerende Neppens Havn, som bærer præg af at være et sted, som først og 
fremmest benyttes af de lokale. Her er fred og ro – tæt på byen.

Bangsbostrand og Neppens Havn er i fremtiden et stille og roligt sted for især de 
lokale, da der her ikke umiddelbart er mulighed for udvidelser eller aktiviteter uden 
at påvirke miljøet i en forkert retning. Her er tale om et åndehul.

Åbningstræk:

1. Styrkelse af lokalt vinterbademiljø 

2. Tydelig markering af kystforbindelsen langs vandet
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LYSTFISKERI OG FORDYBELSE
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VANGEN
Vangen udgør den sydligste del af Havet som have. Området ligger tæt på E45, 
hvilket giver nogle lidt specielle adgangsforhold. Stranden er smuk og her er ofte 
god plads for dem, der ønsker at undgå større menneskemængder. Fiskevandet 
langs stranden er godt og vindforholdene inviterer til kite-surfing.

Vangen er i fremtiden oplevelsesrum, hvor der er god plads til både at slappe 
af, hygge sig, gå en tur, fiske og kite-surfe. Vangen står på den måde i ret skarp 
kontrast til flere af de andre oplevelsesrum, hvor der er fokus på aktiviteter.

Åbningstræk:

1. Etablering af grill- og opholdssteder. 

2. Henvisning til udlejning af fiskegrej for både børn og voksne

3. Branding af området som et kite surfing sted, evt. skole/klub.



44
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SOM
HAVE


