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KAJ KJÆR FLORA & FAUNA
SOMMERHUSUDLEJNING

Udlej dit sommerhus gennem os 
og vær med til at støtte naturudvikling i området!



UDLEJ DIT SOMMERHUS OG STØT NATUREN I DIT NÆROMRÅDE

Kaj Kjær Flora & Fauna ønsker at samarbejde med alle sommerhusejere i 
Grønhøj og Grønhøj Strand om udviklingen af naturen i nærområdet. Vores 
ambition er at udvide Kaj Kjær Flora & Fauna sommerhusudlejning med flere 
udlejningssommerhuse, hvor sommerhusejere og naturen i nærområdet får en 
del af overskuddet af indtjeningen.

HVEM VI ER

Kaj Kjær Flora & Fauna (KKFF) er en erhvervsdrivende naturfond, der arbejder 
for at sikre arealer, hvor naturen kan udfolde sig frit og sammenhængende, så 
vidt muligt på dens egne præmisser.

Fonden er stiftet af Peter Kjær, hvis familie er kommet i deres familiesommer-
hus ved det naturskønne og fredede landskab Munkens Klit siden 1960’erne. 
Peters ønske om at gøre mere for naturen i Danmark har ført til stiftelsen af 
fonden, der vil bidrage til et bæredygtigt miljø med naturen i fokus.

Vi startede vores arbejde syd for Løkken i 2018 og råder i dag over mere end 
100 ha jord fordelt på ni ejendomme, skov, Munkens Sø, forhenværende land-
brugsarealer samt Camping Rolighed, hvor vi hver eneste dag arbejder for, at 
skabe de bedste vilkår for naturen og dens beboere: flora, fauna, såvel som 
mennesker. I kan finde mere om vores arbejde på → www.kkff.dk

HVAD VI GØR 

Indtil nu har vi en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen i området ved Munkens 
Klit, hvor vi har et projekt løbende frem til 2024, om at skabe flere habitater med 
en højere artsdiversitet. 

Et af vores tiltag på egne arealer er, at omlægge tidligere landbrugsjord til 
natur i fri udfoldelse, dette har bl.a. medført, at vi et år efter overtagelse, har 
registreret mere end 150 nye plantearter.
  

Kaj Kjær Flora & Fauna



Vi samarbejder også aktivt med Realdania og Jammerbugt og Hjørring kom-
muner om at videreføre Sti100 ind gennem fondes naturområder og tilgænge-
liggøre vores arealer via cykel- og vandreruter.

Vores tiltag om at udleje sommerhuse og udvikle naturen i nærområdet, er 
bakket op af Jammerbugt kommune.

KAJ KJÆR FLORA & FAUNA SOMMERHUSUDLEJNING 

Kaj Kjær Flora & Fauna Sommerhusudlejning udlejer allerede i dag sommer-
huse og ønsker flere sommerhusejere til at udleje huse gennem os.

Hvis I er interesseret i at udleje jeres sommerhus gennem os, vil I være med 
til at øge naturudviklingen og dermed også områdets rekreative kvaliteter. 
Overskuddet fra udlejningen går til jer som sommerhusejere og vores arbejde 
med at sikre biodiversitet og flere sammenhængende naturarealer.

Kaj Kjær Flora & Fauna Sommerhusudlejning står for administration,  udlej-
ning, booking, rengøring, samt gæstekontakt og er on-ground kontaktbare. 
I har fri mulighed for at blokere de uger, hvor I selv ønsker at have jeres 
sommerhus til rådighed og I bestemmer selv hvor ofte I ønsker at udleje jeres 
sommerhus. Det er enkelt, og vi garanterer en tryg og gennemsigtig proces.

Overvejer I at udleje jeres sommerhus  og er I interesseret i at høre mere om 
vores arbejde og udlejningsmodel, er I velkomne til at kontakte os for mere 
information  → info@kkff.dk
Ønsker I en fremvisning af et af vores udlejningshuse eller en uforpligtigende 
samtale om mulighederne af udlejning, kan I ringe til Søren Hagerup 
→ +45 42 91 32 39

Se vores informationsvideo → www.kajkjaerflorafauna.com/da/udlejning

Vi ser frem til at høre fra jer, og I er meget velkomne til at gå ture på vores 
naturarealer, så længe det er med respekt for områdets flora & fauna. 

SOMMERHUSUDLEJNING



KONTAKT
Kontakt os for at høre mere på info@kkff.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
www.kkff.dk

OVERSIGTSKORT
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1. Camping Rolighed1. Camping Rolighed

Rute gennem alle KKFF arealer: 3.5 km
Munkens Klit: færden på trædestier
Munkens Sø: færden på trædestier

Skovrute: færden på trædestier. Stierne er gan-
ske utydelige, men I skal være velkomne til at 
gå på opdagelse. Skoven er deklareret som 
urørt skov, vær derfor gerne ekstra varsom 
med ikke at forstyrre flora og fauna. 

Forsøgsmarken: færden på trædestier

Lokale veje / genveje
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