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Har havnen en autocamperplads, kan den blive
optaget i Autocamperguiden - autocampernes
bibel, ganske gratis - men hav styr pa forholdene
Iyder opfordringen fra Autocamperradet, som
FLID netop har indgaet et samarbejde med,
for at styrke autocamperturismen pa Iystbadehavne.

VIGTIGT AT PLADSEN ER GODKENDT
Havnene opfordres til at fa styr pa forholdene
herunder nodvendige tilladelser
byder autocampere

og skilte, nar de

velkomne pa havnen. Oet er

vigtigt, at havnen har kommunens

godkendelse/

accept af deres plads, enten som autocamperparkeringsplads

eller en decideret autocampersom fx Aabenraa. Sidstna-vnte gor

campingplads

det muligt, for autocamperne

at foretage decideret

GRATIS MARKEDSF0RING AF HAVNENS AUmCAMPERPLADS

camping, dvs.

Havne med autocamperpladser

Tilladelsen gives efter campingreglementet

i Nordic Autocamper
samt hjemmesiden
Tilmeldingen

Guide og det tyske Bordatlas

stole, borde, fortelt

ofte omfatte en amdring af lokalplanen

ud m.m.
og vii

m.m.

www.stellplatz-danmark.dk.

foregar via hjemmesiderne:

www.autocamperraadet.dk
camperguiden

kan gratis optages

sa-tte

eller www.dacf.dk/

hvor en rcekke skemaer udfyldes og

indsendes til Oansk Autocamper

Forening.

Er der omvendt
parkeringsplads,

kun tale om en autocamperkrceves der kun kommunens

tilladelse til at benytte et ornrade pa havnen
som parkeringsplads

til autocamperne.

opfordres til at kontakte
rnilieafdeling

kommunens

Havnene

teknik og

for at fa styr pa tilladelser.

SKILTNING
Oet er vigtigt, at havnen far opsat de rigtige

opszettcs

BEVRR DET OPRINDELIGE HRVNEMILJ0

fCf'rdselstavler, som

Oet star havnene frit for, om de ensker
at byde autocamperne velkommen, og
holdningerne fra havn til havn er ofte delte
i dette spergsrnal.

denne plads, og at de ledes hen, hvor havnen heist

Et rad til de havne, der ensker at byde
autocamperne velkommen, er at indteenke
parkeringsarealerne og deres antal pa
en made, sa havnen bevarer sit maritime
udtryk. Pa mange lvstbadehavne er det
pa fornem vis Iykkedes, at placere autocamperne pa vinterpladsarealer og lign.
uden at virke dominerende. Oftest har
havnene etableret 5-10 parkeringspladser.
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tilladelsen,

sa autocamperne

i hen hold til ordlyden i
kan se, hvad de ma pa

ensker. at de parkerer,

i
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Oet drejer sig om skiltet M 32.
Som man kun ma opszette nar pladsen

«

er godkendt som en campingplads.

I·

Hvis det kun er en
parkeringsplads

opszettes

E 33 med UE7
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Juelsminde Havn og Marina er glade for
autocamperne. Det giver ekstra indsteegt
og mere liv pa havnen.

VIGTIGT MED ORDNEDE FORHOlD
"Ordnede forhold er bl.a. nodvendige af hensyn
til Carnpingradet, der er meget aggressivt og gar
efter at fa lukket de pladser, hvor forholdene ikke
er i orden", siger Jytte Mikkelsen, formand for
Autocarnperradct. "det er endvidere vigtigt i forhold
til Autocamperguiden, sa autocampisterne ved,
hvor de ma campere, og hvor de blot rna parkere /
overnatte.

HID I SAMARBEJDE MED
AUTOCAMPERRADET
Autocarnperradets hovedforrnal er, at
fremme turismen i Danmark og derved
tiltrcekke en sterre del af den voksende
autocamperturisme i Europa. Dette skal ske
ved en rnalrettet indsats for at fa oprettet
og udbygget et bredt udvalg af attraktive
autocamperpladser for autocampere.
FLiD og Autocarnperradet har indgaet
et samarbejde, der sigter pa at styrke
udbygningen af pladser pa havne bl.a.
gennem oplysning, radgivning og vejledning
til FLiD-havne, der matte enske at etablere
enten autocamper-campingpladser eller
autoca mper- parkeri ngspladser.

0nskes rad og vejledning til oprettelse af
autocamperpladser/parkeringspladser, opfyldelse
af lovgivningsmcessigekrav m.m. kontakt da FLiDs
sekretariat. ~

EN GOD SUPPLERENDE INDTfEGT
FOR HAVNEN
I Juelsminde Havn og Marina havde man i
2011. 828 overnatninger med autocampere.
Det svarer til en indteegt pa rundt regnet
kr. 100.000. Havnefoged Carsten Clausen er
derudover godt tilfreds med autocamperne:
"Vi har kun gode erfaringer med autocamperfolket. Det er rare og positive
mennesker. som virker taknemmelige for
at vcere hos os. Vi har placeret demo hvor
de falder naturligt ind og samtidig er i Ice
for vestenvinden. Endvidere kan de fra
pladsen felge livet pa havnen. og netop
den havnencere placering er vigtig", mener
Carsten Clausen. "da mange autocampister
faktisk er tidligere sejlere. som er kommet
op i arene og har solgt baden".
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