
                                                                                                                                                                        

Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

Varde, den 04.03 2015

Undersøgelser af autocamperes natophold langs kysterne i Varde Kommune.

På et dialogmøde den 7. maj 2014 mellem Varde Kommune og  campingpladserne i Varde Komme blev det besluttet, at 
der hen over sommeren 2014 skulle foretages en undersøgelse baseret på optællinger af de autocampere og biler, der 
ulovligt overnatter i terrænet og på strandene langs Vestkysten i Varde Kommune.

Undersøgelsen omfattede områderne, som angivet nedenfor, på 10 udvalgte datoer i tidsrummet mellem kl. 22.00 – 
07.00:

Nymindegab
Houstrup
Henne
Børsmose/Grærup
Vejers
Blåvand
Oksbøl

Optællingen er foretaget på 41 udvalgte punkter langs kysten – primært p-pladser og strandområder.

På samme datoer og i samme tidsrum foretog følgende campingpladser samtidig en optælling af de overnattende gæster 
på hver af de respektive campingpladser. Optællingerne kategoriseredes som overnattende på henholdsvis en almindelig 
plads og en quick-plads:

Nymindegab Familie Camping.
Houstrup Camping.
Henne Strand Camping.
Henneby Camping.
Lyngboparken Naturistforening.
Børsmose Strandcamping.
Stjerne Camping.
Vejers Familie Camping.
Hvidbjerg Strand Camping.
Camp West.

Det samlede resultat af optællingerne fremgår af skemaet nedenfor:

Dato Terræn Almindelig plads Quick-plads

06. juni 2014 (fre-/lørdag) 25 142 16

18. juni 2014 (onsd-/torsdag) 6 71 11
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28. juni 2014 (lørd-/søndag) 7 67 12

02. juli 2014 (onsd-/torsdag) 9 61 9

11. juli 2014 (fre-/lørdag) 32 104 21

15. juli 2014 (tirsd-/onsdag) 18 120 20

21. juli 2014 (man-/tirsdag)) 28 152 17

03. august 2014 (søn-/mandag) 15 183 18

09. august 2014 (lør-/søndag) 29 185 16

21. august 2014 (tors-/fredag) 6 122 6

I alt 175 1.207 146

Resultatet af undersøgelsen viser, at ca. 13 % af autocampere med natophold, i løbet af undersøgelsen, valgte at opholde 
sig  i terrænet langs vestkysten. De øvrige 87% opholdt sig på campingpladser eller qvickpladser.

Optællingen viser at der på de udvalgte dage i gennemsnit er registreret 152 autocampere der opholder sig i Varde 
Kommune hen over natten. På baggrund heraf estimeres det at der i sommeren 2014 har været ca. 13.500 natophold i 
autocampere(anslået 27.000 personovernatninger). Af disse vil ca. 23.500 have betalt for opholdet. Til sammenligning 
var der i alt 700.000 personovernatninger på campingpladser i 2014. Det betyder at autocampersegmentet i 2014 tegner 
sig for anslået 3-4% af de samlede campingovernatninger.

Det er ikke belyst om de natophold der er registreret i terrænet skyldes et ønske om at overnatte tættere på naturen, et 
ønske om ikke at betale for overnatning, manglende kapacitet på de nærved liggende campingpladser, eller om de 
overnattende i det omkringliggende terræn og på strandene er ankommet for sent til at checke ind på de etablerede 
campingpladser.

Undersøgelsen er derfor kun et udtryk for, hvordan de autocampere der har natophold i kystområdet i Varde Kommune 
fordeler sig mellem campingpladser og det omkringliggende terræn.

KONKLUSION
Varde Kommune vurderer på baggrund af ovennævnte undersøgelse, at autocampere på nuværende tidspunkt udgør en 
meget lille del af det samlede antal campingovernatninger. Der er på den baggrund ikke grund til at tro at en øget 
satsning på langtidsparkeringspladser med fokus på autocamperpladser i Varde Kommune vil influere negativt på 
campingpladsernes forretningsområde.

Det vurderes at potentialet for at tiltrække autocamper turister til Varde Kommune ikke udnyttes optimalt, og Varde 
Kommune vil derfor igangsætte følgende aktiviteter med henblik på at øge tilstrømningen:

Etablerer faciliteter for langtidsparkering ved Varde Sommerland. Drift af pladsen udbydes

Igangsætte lokalplanlægning for langtidsparkering ved Hvidbjerg Strandvej på privatejet areal

Arbejde for at der ved en fremtidige omlægning af P-pladsen ved Henne Strand etableres et antal pladser til 
langtidsparkering

Herudover vil VK være indstillet på at give tilladelse til private langtidsparkeringspladser i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer.


