
 

 

 

 

 

AutoCamperRådet´s værdisæt… 
… og forventninger til OmrådeAmbassadører 

Til kommende OmrådeAmbassadører 

Vi beder dig læse dokumentet igennem, så du kan være forberedt til den indledende samtale 

om ikke så længe. 

Du aftaler med en sagsbehandler, hvordan samtalen skal foregå. Det kan blive online, for 

eksempel i Teams, Skype eller i en telefonsamtale. Eller hvis du alligevel skal mødes med 

en sagsbehandler, kan samtalen selvfølgelig holdes, når I mødes.  

             

AutoCamperRådets formål 

ACRs formål er at fremme et autocampervenligt Danmark. Dette gøres ved at tilbyde 

rådgivning til kommuner, myndigheder og personer, foreninger og andre om 

autocamperturisme samt overnatningspladser for autocampere og om andre autocamper 

relaterede spørgsmål. 

ACR repræsenterer interesserne for autocamperbrugere især overfor offentlige 

myndigheder, VisitDanmark og andre relevante organer. ACR arbejder aktivt for at formidle 

autocamperpladser og arbejder for forbedringer gennem lovændringer for autocampere. 

Formålet er at bidrage til en større gensidig forståelse for autocamperkulturen og deltage i 

nationale og internationale tiltag om autocamperadfærd og lovgivning. Formålet er også at 

repræsentere autocamperbrugere i Danmark på internationale messer og bidrage aktivt til 

trafiksikkerheden og sikkerhed i autocampere i øvrigt. 

ACR er uafhængig af kommercielle interesser. Eventuelle reklameindtægter på ACRs 

hjemmeside sidestilles med donation og skal forstås som ikke kommercielle. ACR er politisk, 

etnisk og religiøst neutral. 

OmrådeAmbassadørens fornemste opgaver 

Som OmrådeAmbassadør har du følgende tre typer opgaver: 

1. Holde dig orienteret om autocamperaktiviteter i dit nærområde 

2. Holde forbindelsen mellem ACR og nærområdet ved lige 

3. Informere ACR om autocamperaktiviteter og pladser i dit nærområde 

Om at holde sig orienteret: 

1. De sociale medier. Især Facebook indeholder mange oplysninger om 

autocamperaktiviteter  



2. De trykte medier 

3. TV, radio og Internet generelt. 

4. Kontakt til sagsbehandler i ACR 

Om at holde forbindelse: 

1. Mail til sagsbehandler 

2. Kontakt til pladsejer 

Om at informere ACR: 

1. Rapporteringsskema for pladsen i dit nærområde 

2. Mail til sagsbehandler 

AutoCamperRådet og fricamping 

Som OmrådeAmbassadør vil du støde på forskellige sammenhænge, og holdninger til 

fricamping. Og du skal i alle disse situationer repræsentere AutoCamperRådets holdning til 

fricamping. 

Der findes masser af eksempler på, at autocamperturister overnatter steder i naturen, som 

ikke er det, ACR forstår, som godkendte pladser.  

Eksempelvis ses det ofte, at autocampere overnatter på brede sandstrande. Hvis ikke der er 

opsat forbudstavler, der forbyder det, kan det ikke siges at være ulovligt. Men det er ACR´s 

klare holdning, at hvis man ønsker at overnatte på stranden, bør man orientere sig nøje om, 

hvor mange andre autocampere, der også holder på stranden. Er der for mange, anbefales 

det at flytte. 

Eller man overnatter på en P-plads i en skov. Også her bør man vurdere, om der er for 

mange andre, der også vil overnatte der. Og flytte, hvis ikke man synes det går an. 

Du skal være opmærksom på, at ACR ikke billiger fricamping. Men det betyder ikke, at ACR 

hverken kan, eller vil ikke forbyde fricamping. Men i alle sammenhænge, hvor ACR spørges 

til råds om pladser, skal du, som OmrådeAmbassadør, gøre opmærksom på, at fricamping 

ikke er i ACR´s ånd. 

Fricamping ligger helt uden for ACR´s område. ACR forsøger imidlertid ikke at skride ind, 

overfor disse aktiviteter. Og som OmrådeAmbassadør forventes det, at du har den samme 

holdning til fricamping. 

Når du skal rapportere efter et møde med en pladsejer, om en autocamperplads, har du 

mulighed for at vejlede pladsejeren om de apps der omhandler autocamperpladser. En af 

disse apps hedder “Park4night”. Den skiller sig lidt ud fra gennemsnittet, fordi den også 

beskriver pladser, som ikke lever op til den standard, som ACR accepterer. 

“Park4night” kan selvfølgelig også bruges til at udbrede kendskabet til den plads, du 

besøger. Men du skal altid gøre opmærksom på, at denne app indeholder beskrivelser af 

pladser, som ikke ligger inden for det område, som AutoCamperRådet repræsenterer.  

Det er også vigtigt, at pladsejeren kender AutoCamperRådets holdning til fricamping. 

OmrådeAmbassadører i autocampergrupperne på Facebook 

Facebook er på én gang både et godt, og oplysende fællesskab. Her kan man finde masser 

af gode ideer, rejsebeskrivelser, tekniske vejledninger, meninger og meget andet, om 

autocamperen.  



Og samtidig er Facebook et sted, hvor man kan opleve negative tilkendegivelser, om egne 

opslag, meninger og kommentarer.  

Der er flere grupper beregnet for os, der kører autocamper. Flere af grupperne har allerede 

et regelsæt om, hvordan man kommunikerer i gruppen.  

Orienter dig altid om disse regler, når du færdes i grupperne. Du repræsenterer jo ACR. 

 

Man oplever ind imellem, at Facebook-brugere tilsyneladende ikke bruger det almindelige 

“filter” i dialogen. Det filter, som ellers sorterer personlige angreb og negativ og hadefuld 

retorik fra, hvis man står over for personen.  

Clemens Kjærsgaard har sagt, at “jo mere uenige man er, jo pænere taler man til hinanden”. 

Det er også det grundlæggende princip for OmrådeAmbassadørernes indlæg på Facebook. 

 

Derfor er holdningen i ACR helt entydig:  

Hvis du ikke kan bidrage med noget, der kan bruges af spørgeren og andre i gruppen, 

undlader du at kommentere.  

I tilfælde af grove, personlige angreb, har du mulighed for at anmelde kommentaren til 

“Gruppeadministratoren” i gruppen. 

Det gøres ved at klikke på de tre prikker, til højre ved den hadefulde kommentar:  

AutoCamperRådet på Facebook 

AutoCamperRådet har denne side på Facebook: 

https://www.facebook.com/Autocamperraadet 

For de, som ikke bruger Facebook så ofte, gør vi opmærksom på, at dette er en 

“Facebookside”, og ikke en almindelig, personlig profil. Det er kun bestyrelsen i ACR, der 

kan oprette nye indlæg på siden. Derimod kan alle, der besøger siden, kommentere og 

“like”. Helt som på en almindelig profil. 

OmrådeAmbassadøren på tur 

Når du, som OmrådeAmbassadør, er på tur, har du selvfølgelig altid mulighed for at guide 

og vejlede, ude fra rådets værdisæt. Men vi gør opmærksom på, at det kun bør ske på 

opfordring fra brugere på pladsen, eller pladsejer. Og det kan kun ske i Danmark. 

Vær opmærksom på, at dine ambassadøropgaver knytter sig alene til pladser i dit 

nærområde. 

Hvis du, på en plads uden for dit nærområde, oplever aktiviteter, som du ikke mener kan 

forliges med ACR´s værdisæt, bør du undlade, at gøre andet end at notere dig situationen 

og aktiviteten. Undlad at tage billeder af vogne og personer. Undtagelsesvis kan du kontakte 

pladsejeren for at gøre opmærksom på, at du mener regler ikke er overholdt. Derefter skal 

du ikke gøre mere. 

Du kan efterfølgende informere sagsbehandler om situationen. Eventuelt i et 

rapporteringsskema. 

https://www.facebook.com/Autocamperraadet


             

 

Til den kommende OmrådeAmbassadør 

Når du har læst og accepteret indholdet i dette dokument, er du klar til den indledende 

samtale. I denne samtale aftaler sagsbehandleren og dig, hvad der skal ske  og hvornår. 

God læselyst. 
 

Jørgen Nielsen og Gert Melchiorsen 

Sagsbehandlere for OmrådeAmbassadører i ACR 


