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Havn har givet plads til autocampere
og fået masser af besøg: »Det er helt
utroligt«
AF TURIT SKOVBORG
09-11-2020 KL. 13:06

Hanne Skibsted

•

I løbet af oktober var der rigtig mange autocampister, der benyttede sig af de otte nye pladser ved
Skive Søsportshavn. Foto: Hanne Skibsted
1/2

I slutningen af september lagde Skive Søsportshavn sidste hånd på otte pladser beregnet til
autocampere.
Dermed er søsportshavnen allerede godt med i forhold til den indsats, Skive Kommune vil lave for at
gøre det mere attraktivt for autocamperfolket at holde ferie på Skive-egnen.
- Vi havde snakket om gennem længere tid, at vi gerne ville lave nogle pladser til autocampere. Vi
ville egentlig gerne have været ovre på det grønne område bag dykkerklubben, men det var
kommunen ikke indstillet på. Men henne ved vores slæbested og bådoptagningsplads skulle vi
alligevel have gravet nogle underjordiske tanke til brændstof ned, og så var det oplagt at etablere
pladserne til autocampere på samme tid, siger havnefoged Niels Peter Olesen.
På den måde kunne søsportshavnen i forbindelse med gravearbejdet sætte de el-standere op, som
autocamperne skal tanke strøm fra.
- Vi har altid haft en del autocampere, der har holdt ved havnen. Det er jo fuldstændig åndssvagt at
forbyde dem i stedet for at lave noget, de kan bruge, siger han.
Autocampisterne har mulighed for at komme af med deres spildevand ved havnen, hvor der i
forvejen er et anlæg til bådene, og via betaling på en hjemmeside, der nemt kan tilgås fra en
mobiltelefon, kan autocamperne nu nemt tappe strøm og benytte toilet- og badefaciliteter ved
sejlerstuen.
Selvom mange udenlandske autocampister ikke har kunnet besøge området, og vi i det hele taget er
ved at bevæge os lidt ud af sæsonen, så har de otte pladser allerede været en stor succes.
- Det er helt utroligt. På halvanden måned har vi haft små 100 autocampere på besøg, siger Niels
Peter Olesen, der tror, at der bliver rift om pladserne med god udsigt, når de udenlandske
autocampister igen begynder at indfinde sig i landet.
Autocamperne giver en ekstra indtægt for søsportshavnen, så gevinsten kommer, når
etableringsomkostningerne til elstanderne er betalt, men Niels Peter Olesen fremhæver, at
autocamperne også bliver en gevinst for byen. Campisterne lægger nemlig en del penge i butikkerne.
- Og der er flere af dem, der spiser på enten Hereford eller Strandtangen, så det smitter også af på
dem, at vi har lavet pladserne, siger Niels Peter Olesen.

