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Hundreder af dyre fortelte skal fjernes fra de danske campingpladser som følge af nye regler, der trådte i 
kraft 1.januar.

På danske campingpladser, må man ikke længere s elv bestemme, hvilket telt man vil slå op foran campingvog-
nen. En ny regel fra årsskiftet siger nemlig, at der ikke må opstilles andre fortelte end de ”sædvanlige”. Og med 
sædvanlig menes et fortelt, der er tilkoblet campingvognen i en teltskinne, og som ikke kan opstilles uden en 
campingvogn.

Campingrådet står bag den nye bestemmelse. Årsagen er, at rådet vil have, at campingpladserne skal have et 
udseende, der viser, at camping er en mobil ferie-og fritidsoplevelse.

Importør rammes hårdt
Men reglen rammer f.eks. Dansk Teltimport hårdt. Her har man netop et stort salg af fast opstillede helårstelte – 
de såkaldte StandBy telte. Teltene er af så kraftig konstruktion, at de kan modstå vejrliget året rundt, også selv 
om der skulle samle sig store snemængder på taget.

I modsætning til normale fortelte er StandBy-teltene konstrueret, så de er fritstående og kobles til campingvog-
nen ved hjælp af en sluse. Det betyder, at man kan lade teltet blive stående på campingpladsen og tage 
campingvognen med på ture i ferieperioderne.

Her i landet er der opstillet flere hundrede StandBy telte, der let løber op i omkring 50.000 k r. På det seneste har 
Campingrådet dog givet dispensation til, at disse fast opstillede telte må blive stående på pladserne indtil 1. 
januar 2011.

Væk med gulvet
Endnu flere campister med fortelte bliver ramt af en anden regel, der også trådte i kraft 1. januar. 
Til  brug  i  forteltene  er  der  i  de  senere  år  udviklet  en  række  gulvmaterialer,  der  skal  gøre  opholdet  mere 
behageligt. Hidtil har anbefalingen fra f.eks. forteltfabrikken Isabella været, at underlaget bør gå nogle centimeter 
uden for teltet, så man undgår jordsprøjt op ad siderne. Samtidig opnår man en bedre beskyttelse mod råd i de 
nederste syninger.

Men det er nu også blevet forbudt.

Campingrådet har bestemt, at der ikke længere må være teltbunde af mærker som ”Ground Cover”, ”Fibertex ” 
eller andre underlag, der stikker uden for forteltet. Det samme gælder en eventuel træbund, som i flere tilfælde 
har gået så langt ud, at den har tjent som træterrasse.

Så det er nok en god idé at få tjekket forteltet inden årets første campingture.

Et eksempel på de forbudte telte, der er af en så kraftig konstruktion, at det er beregnet til helårsbrug og kan blive 
stående på pladsen, selv om man hægter vognen på krogen og smutter en tur til Italien.

Telte står til nedrivning


