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Luksusproblem i Kerteminde giver anledning til vrede.  

Mange kommuner kæmper om at tiltrække flest mulige gæster hele året. Akkurat som det også sker i 

Kerteminde. Udfordringen er bl.a. at kunne tilbyde gæsterne de ”varer/serviceydelser” som de reelt 

efterspørger.  

Nogle gæster vil gerne besøge et område, og bor på hoteller og ferielejligheder. Andre kommer med telt 

eller campingvogn, og søger derfor campingpladserne, som gennem mange år har indrettet sig til at opfylde 

ønskerne til disse gæster. Prisen er også gennem årene steget pænt, for at skabe forretning til disse 

investeringer som legepladser, vandlande og meget mere, som primært henvender sig til børnefamilier. 

Autocamperturisterne kommer selv med boligen, hvor der er indlagt vand, toilet, bad og køkken, og har 

helt andre ønsker til faciliteter. Her drejer det sig primært om et sted at parkere for natten, og nogle gange 

om ugen at få tømt toilettet eller det snavsede vand, og endelig påfyldt nyt frisk vand. Nogle ønsker el, men 

oftest er der monteret batterier forbundet til solpaneler på taget, så mange kører i månedsvis uden el 

tilslutning. 

Sidstnævnte gruppe er nu blevet en stor succes i Kerteminde.  Pladsen på marinaen udvidet fra 10 til 18 

pladser for at imødekomme efterspørgslen. Det har dog vist sig slet ikke at række hver dag. Pladserne er 

fyldt og på sociale medier kan læses, at gæsterne er glade for de faciliteter som tilbydes. 

Her kommer så udfordringen for byens borgmester, som har campingpladsejerne på nakken og beskyldes 

for konkurrenceforvridning. Dette til trods for, at ingen blandt de parkerede autocampere på havnen har 

ønsket at bruge campingpladserne alligevel, men var fortsat til et andet sted, hvis der ikke er plads på 

havnen. 

Campingpladserne har måske glemt nytænkning?  

Salget af campingvogne (2020/21 undtaget på grund af Corona) har været for nedadgående, og mange har 

valgt charterferien til, da det ofte kunne gøres til samme pris, men mere sikker på det varme solskinsvejr 

sydpå. 

Modsat er salget af autocampere såvel i Danmark, som hele Europa steget stødt gennem de senere år. 

Måske var det klogt, at campingpladserne tog disse fakta til overvejelser og nytænker, om der kan indrettes 

pladser til autocamperne på nogle af de tomme pladser, men til en pris som matcher de langt færre 

faciliteter, som autocamperne har behov for. Dermed kunne prisen formentlig halveres, og dermed ville 

mange af pladserne få en belægningsprocent over hele året, som er langt større end nu. Alle de dyre 

legepladser, svømmecentre osv. på pladserne efterspørges ikke blandt autocamperturisterne. 

I AutoCamperRådet har vi gennem mange år kæmpet for flere og bedre faciliteter for autocamperne. De er 

kommet for at blive, og markedet vokser hastigt de kommende år. Derfor bakker vi op om de kommuner og 

private, som forsøger at etablere faciliteter, som dækker de færre behov autocamperturisterne har. Med 

langt færre faciliteter kan prisen holdes nede, som så igen tiltrækker flere udenlandske og danske turister.  

Samtidig betyder placeringen meget. Nogle elsker og opsøger det åbne land, stranden, og andre havne eller 

pladser tæt på handelscentre, da de fleste jo skal have handlet ind til egen forplejning. Andre benytter 

jævnligt de omkringliggende restauranter og cafeer m.m.  

I AutoCamperRådet stiller vi gerne op til en uforpligtende snak om disse problemstillinger, og har gennem 

mange år haft fine og gode møder med kommuner, private aktører, campingpladser osv., og fundet 



acceptable og fornuftige løsninger på udfordringerne, men det kræver vilje fra alle parter slutter Jørgen 

Nielsen, bestyrelsesmedlem i AutoCamperRådet.  


