Kommunen trækker turister mod syd
Der skal opstilles skilte for autocampere ved tre lystbådehavne
4

Mange nordjyske havne har i flere år både modtaget betalende gæster i båd og bil. Her er det havnen i
Øster Hurup. Arkivfoto
Camping 8. februar 2018 18:43
Af: Dorte Geertsen

JAMMERBUGT: Fra og med den kommende turistsæson vil turister i autocamper føle sig ekstra
velkomne på havnen i Gjøl, Attrup og Haverslev. Her vil kommunen sætte skilte med en stiliseret
autocamper op, så turister med huset på ryggen ikke er i tvivl om, at her må de holde. Der er ingen
campingpladser i nærheden af havnene.
Det må de nu under alle omstændigheder, skilt eller ej, for færdselsloven skelner mellem campingvogne
og autocampere. Ferierer man i campingvogn er man per definition campist, og i Danmark må man kun
campere på campingpladser.
Autocampere, derimod, må man overnatte i, bare de er parkeret lovligt; der er tale om en parkering - ikke
om campering. Autocamperne følger samme regler som lastbilerne, hvor chaufførerne må overnatte i
bilen, blot den holder lovligt parkeret.

Bare god service
Skiltene, som Jammerbugt Kommune vil sætte op i de tre Limfjordshavne samt på p-pladsen ved den
tidligere sportsplads i Fjerritslev og på rastepladsen mellem Tranum og Hjortdal, har således ikke ingen
praktisk betydning. Men de er en god service, mener formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Chr.
Golding.
- Der er bare en service, men det er jo ikke sikkert, at folk ved, hvor man må overnatte sin autocamper. Når
skiltene kommer op, er det i hvert fald tydeligt, at autocampere er velkomne på de fem steder, siger
formanden.

Jens
Chr. Golding: Skiltene er bare en service. Men det er god service. Arkivfoto: Lars Pauli

Gratis overnatning kræver ikke reklame
Beslutningen om at sætte skiltene op falder ikke i god jord hos Erhvers- og Turistrådet, der som
repræsentant for blandt andet blandt campingpladserne blev bedt om deres mening om skiltene. Det
fortæller indehaver af Blokhus By Camping, Karsten Jepsen, der er medlem af rådet.
- Vi synes ikke, at kommunen behøver at markedsføre muligheder for gratis overnatning. Det vil medføre
faldende overnatningstal og omsætning på campingpladserne, siger han.
Helt overordnet synes Karsten Jepsen, at loven, der giver forskellige vilkår for campingvogne og
autocampere, bør laves om.
- I mine øjne er der tale om camping, når man overnatter, uanset om man overnatter i en campingvogn eller
en autocamper, siger han.

Erhvervs- og Turistrådet er ikke glade for flere skilte.

Han fortæller dog, at langt de fleste autocampere holder på de autoriserede campingpladser.
- De autocamperturister, der overnatter på stranden eller i skoven, er fortrinsvis danskere. De kender
reglerne. Tyskerne tror, at når der står et skilt med "Camping forbudt", gælder det også autocampere, siger
Karsten Jepsen.

Karsten Jepsen: Kommunen behøver ikke markedsføre muligheder for gratis overnatning. Arkivfoto: Flemming Dahl
Jensen

I høringssvaret til kommunen foreslog Erhvervs- og Turistrådet en slags midt-imellem-pladser til
autocampere. Pladserne, der kun skulle tilbyde de halt basale tømme- og påfyldningensmuligheder, kunne
ligge på naturskønne eller bynære områder og drives af den nærmest beliggende campingplads. Forslaget
fik dog ikke vind i sejlene.
- Det synes vi ville være en bedre ide, end at skilte og reklamere for gratis overnatningsmuligheder, siger
Karsten Jepsen.

