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Notat, sagbehandler 

 

Ang. Rosenvold Strand Campings ansøgning om tilladelse 
til vintercamping. 

Rosenvold Strand Camping har henvendt sig til Hedensted Kommune for at høre om mu-

lighederne for at få vintercamping på campingpladsen.  

Følgende undersøgelse af lovgivningen på området, samt afgørelser i tidligere sager om 

vintercamping, holdt op imod Rosenvold Strand Campings henvendelse, viser at der ikke 
kan gives tilladelse til vintercamping på Rosenvold Strand Camping. 

 

Gennemgang af lovgivning, samt tidligeres sager ang. vintercamping holdt op 

imod Rosenvold Strand Campings ansøgning om vintercamping. 

Tilladelse til vintercamping skal gives med baggrund i campingreglementet, hvoraf føl-

gende gælder: 

”§ 9. Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i 

perioden 1. november - 28. februar, såfremt der er givet tilladelse til vinter-

campering, dvs. kortvarige ophold, weekends m.v., eller vinteropbevaring af 
campingvogne m.v. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en nærmere afgrænset del af 

en campingplads benyttes til vintercampering, og at en anden nærmere af-

grænset del benyttes til vinteropbevaring, når planlægningsmæssige hen-

syn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler 
imod. En tilladelse kan indeholde vilkår, jf. § 3, stk. 1.” 

 

JF. §9 stk.1 og 2. skal Rosenvold Strand Camping have tilladelse fra Kommunalbestyrel-

sen til vintercamping og det areal der må benyttes skal specificeres. Imidlertid ligger Ro-

senvold Strand Camping i et område der i Kommuneplan 2013 er udpeget til ”særligt 

værdifuldt landskab”. Jf. campingreglementet §9, stk. 4 kan der ikke gives tilladelse til 

vintercamping i et område der i kommuneplanen er udpeget til særligt værdifuldt land-
skabsområde, naturområde el. lign.: 

”§9, stk. 4. Såfremt campingpladsen er beliggende i et område, der i kom-

muneplanen eller i en helt eller delvist opretholdt regionsplanretningslinje, 

jf. lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmønt-

ning af kommunalreformen) §§ 3-5 er udpeget som særligt værdifuldt land-

skabsområde, naturområde el.lign., kan der ikke meddeles tilladelse til vin-

tercampering, og tilladelse til vinteropbevaring kan kun omfatte et areal, der 

svarer til højst ca. 25 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 20, 
stk. 4.” 

 

Havde Rosenvold Strand Camping før den 7. februar 2000 haft tilladelse til vintercam-

ping, kunne dette meddeles uanset §9, stk. 4. Men Rosenvold camping har ikke tidligere 

haft tilladelse til vintercamping. 
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”§ 20 Stk. 4. Uanset bestemmelsen § 9, stk. 4, kan der for campingpladser, 

som i henhold til tilladelse meddelt før den 7. februar 2000 kan benyttes til 

vintercampering, meddeles tilladelse til vintercampering efter § 9, stk. 2 og 

3.” 

 

Imidlertid kan det være en mulighed at ændre kommuneplanen således at campingplad-

sens område ikke længere er udpeget til særlig værdifuldt landskab, hvorefter der, hvis 

udpegningen af særligt værdifuldt landskab var den eneste hindring, måske kunne gives 

tilladelse til vintercamping, jf. sag NMK-73-00023. 

 

I sag NMK-73-00023 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet d. 19 december 2013 afslag 

på vintercamping for en del af en prøveperiode. Afslaget var begrundet i at området i den 

gældende kommuneplan var udpeget til særligt værdifuldt landskab jf. campingregle-

mentet §9, stk.4. Idet kommunen indenfor prøveperioden vedtog en ny kommuneplan 

hvori campingpladsens område ikke længere var udpeget til særligt værdifuldt landskab, 

vurderede Natur- og Miljøklagenævnet at der kunne gives tilladelse til en prøveperiode 

med vintercamping ved ikrafttrædelsen af den nye kommuneplan.     

 

I sag NMK-73-00026 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet d. 6 marts 2015 at der ikke 

kunne gives tilladelse til vintercamping. Afslaget var begrundet i at campingpladsen lig-

ger i et område der er udpeget til ”større sammenhængende landskabsområder” hvilket 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderede gjorde at anmodningen om vintercamping skulle 

bedømmes efter campingreglementets §9, stk.4. Natur- og Miljøklagenævnet gav følgen-

de begrundelse: 

"Campingreglementets § 9, stk. 4, forhindrer, at der kan gives tilladelse til 

vintercampering i områder, der i kommuneplanen er udpeget som områder 

med landskabelige eller naturmæssige værdier. Det gælder uanset indholdet 

i kommuneplanens retningslinje for den pågældende udpegning. Bestem-

melsen indeholder desuden en begrænsning i forhold til vinteropbevaring.” 

 

 

Campingrådet fastslog hermed at en udpegning af et område med landskabelig og na-

turmæssig værdi falder under campingreglementets §9, stk. 4 uanset hvorledes kommu-

neplanen beskriver og navngiver den pågældende retningslinje. Yderligere blev det gjort 

klart, at der ikke med baggrund i campingreglementet kan dispenseres fra §9. stk. 4 

”Campingreglementet indeholder ikke hjemmel til at dispensere fra § 9, stk. 

4.” 

 

I Natur og Miljøklagenævnets bemærkninger til afgørelsen blev det yderligere gjort klart, 

at et område udpeget efter planlovens §11a, nr. 16 er gældende som et område der 

rummer landskabelige bevaringsværdier og/eller værdifulde landskaber, uanset hvad ud-

pegningen i kommuneplanen kaldes og hvorledes den beskrives i retningslinjerne. Hvis et 

område er udpeget efter planlovens §11a, nr. 16 falder det under campingreglementets 

§9. stk.4. 

”Kommunerne skal efter planloven varetage planlægningsmæssige hensyn i 

det åbne land, herunder landskabsinteresserne, jf. planlovens § [...2], nr. 

16. I praksis anvender kommunerne ikke nødvendigvis de samme begreber 

for de områder, som udpeges med landskabsinteresser. Men en kommunes 

ordvalg ændrer ikke ved, at den pågældende kommune har udpeget og 

fastsat retningslinjer for områder med landskabsinteresser efter planlovens 

§ [...2], nr. 16. Det forhold, at et område er udpeget efter § [...2], nr. 16, 

indebærer, at det pågældende område - i forhold til ikke udpegede områder 
- rummer landskabelige bevaringsværdier og/eller værdifulde landskaber.” 



3 

 

Endvidere fremgår det af nævnets afgørelse at en udpegning er nok til at bedømme 

hvorvidt et område indeholder særligt værdifulde landskabsområder, naturområder eller 

lignende. Samtidig må det formodes jf. nedenstående at yderligere besigtigelse eller re-

degørelse for forholdene på det enkelte sted ikke kan ændre et område til ikke at falde 
under det i §9. stk. 4 bekrevne: 

”Nævnet henviser også til, at det i forhold til fortolkningen af campingreg-

lementets § 9, stk. 4, ikke var relevant at foretage besigtigelse eller på an-

den måde indhente oplysninger om de landskabelige forhold på stedet.” 

 

Endvidere fremgår det af ’Vejledningen om campingreglementet’ punkt 4.4, at de områ-

der der er omfattet af campingreglementets §9, stk. 4 omfatter nedenstående ikke ud-

tømmende liste der betegnes som områder med natur- og landskabelige værdier: 

 

- Særligt værdifuldt landskab, værdifuldt landskab, større uforstyrret 

landskab, beskyttet natur (§3), beskyttede naturtyper, økologiske for-

bindelser, Natura 2000, kulturmæssige interesser, spredningskorridorer, 

biologiske korridorer, landskabelige interesseområder, levesteder for ar-

ter omfattet af habitats direktivets bilag 4, lavbundsarealer og kulturmil-

jøer. 

For Rosenvold campings område gælder følgende landskabsforhold: 

- Rosenvold Strand Camping ligger i et areal der er udpeget til særligt 

værdifuldt landskab. 

- Rosenvold Strand Camping er omgivet af beskyttede naturtyper som sø, 

eng, overdrev og mose, men indenfor området hvor vintercamping kan 

etableres er der ikke beskyttede naturtyper. 

- Rosenvold Strand Camping er beliggende i Natura 2000 område nr.78 

(habitatsområde nr.67, fuglebeskyttelsesområde nr.45) jf. bekendtgørel-

se nr. 188 af 26 februar 2016 om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

- Området indeholder flagermus der er bilag IV art, de holder til på en æl-

dre bygning. 

- Området er udpeget til lavbundsareal. 

Idet området som Rosenvold Strand Camping er beliggende i både er et område udpeget 

til ’særligt værdifuldt landskab’, ’Natura 2000 område’ og ’lavbundsareal’ må det konklu-

deres, at der ikke gennem campingreglementet kan gives tilladelse til vintercamping jf. 

campingreglementet §9, stk. 4. Sandsynligheden er således lille for, at Natur- og Miljø-

klagenævnet vil give medhold i en tilladelse til vintercamping, selv hvis området ikke 

længere var udpeget som ’særligt værdifuldt landskab’ i en kommende kommuneplan. 

Det følger af praksis at kommunernes afgørelser om tilladelser skal følge Natur- og miljø-

klagenævnets afgørelser.  

Så frem områdets udpegninger ændres så det ikke længere er del af de, af Hedensted 

Kommune udpegede beskyttede naturtyper, særligt værdifuld natur og lavmundsareal, 

vil det stadig være en del af et Natura 2000 område. Lovgivningen for Natura 2000 falder 

under Miljømålsloven (Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og 

internationale naturbeskyttelsesområder). Det fremgår af miljømålsloven at kommuner 

ikke kan ændre udpegede Natura 2000 områder: 

 

”§ 48. Regionsråd, kommunalbestyrelser og statslige myndigheder er ved 

udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af en vedtaget Natu-

ra 2000-plan.” 
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Den eneste mulighed for, at få Rosenvold Camping til ikke længere, at være omfattet af 

Natura 2000 er, ved at Miljø og fødevareministeren ændrer udpegningen: 

”§ 36. Miljø- og fødevareministeren udpeger internationale naturbeskyttel-

sesområder på land og på havet. 

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan foretage ændringer i allerede udpe-

gede internationale naturbeskyttelsesområder.” 

Skulle Miljø og fødevareministeren gå med til, at ændre arealet hvor Rosenvold Camping 

ligger til ikke at være udpeget til Natura 2000, vurderes sandsynligheden for, at det kan 

givet tilladelse til vintercamping, dog stadig at være lille. Dette beror på at planerne om 

vintercamping skal i høring hos berørte myndigheder. I denne høring må det forventes at 

Naturstyrelsen indgiver klage, og jf. tidligere sager om vintercamping, der har været be-

handlet af Natur- og Miljøklagenævnet, vil dette med overvejende sandsynlighed medfø-

re et afslag på vintercamping. 

 

Vedrørende hvorvidt der forefindes anden lovgivning og metoder hvorpå vintercamping 

kan tillades, henvises til Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. juli 2015 i sag NMK-

73-00027, hvori det gøres klart at gældende lovgivning vedrørende vintercamping er 

campingreglementets § 9. 

”Desuden henviser Natur- og Miljøklagenævnet til, at nævnet er forpligtet til 

at vurdere en sag efter gældende regler, hvilket i forhold til spørgsmålet om 

vintercampering er campingreglementets § 9, stk. 4, også selvom en klage 
helt eller delvist drejer sig om andre spørgsmål.” 

Samtidig gjorde Natur- og Miljøklagenævnet opmærksom på, at den sag der lige nu skal 

ses på ift. præcedensvirkning er den her benævnte sag NMK -73-00026 af. 6 marts 

2015 

”I forhold til det anførte om fortolkning af campingreglementets § 9, stk. 4, 

og kommuneplanen samt det anførte om præcedensvirkning henviser Natur- 

og Miljøklagenævnet i det hele til nævnets afgørelser af 6. november 2014 
og 6. marts 2015.” 

 

For yderligere at sikre, at der ikke findes en måde hvorpå vintercamping kan tillades i 

Natura 2000 områder, er det undersøgt hvorvidt der findes campingpladser i Danmark 

der både har vintercamping og er beliggende i et Natura 2000 område. 

Ifølge erhvervsstyrelsen findes der 100 campingpladser i Danmark der ligger indenfor el-

ler tæt på Natura 2000 områder. Blandet de 100 ligger en mindre del i Natura 2000 om-

råder ligesom Rosenvold Strand Camping, mens størstedelen ligger lige udenfor. Der blev 

i undersøgelsen fundet én campingplads der både lagde i Natura 2000 område og havde 

vintercamping.  

En opringning til kommunen, i hvilken campingpladsen er beliggende, viste dog at cam-

pingpladsen havde vintercamping før 2000 og således falder under Campingreglementets 

§20 stk 4. der, som tidligere nævnt, giver en Campingplads tilladelse til vintercamping, 

selvom den ligger i et Natura 2000 område, hvis og kun hvis den havde tilladelse til vin-

tercamping før 7. februar 2000.  

Således konkluderes det at der ikke i Danmark, så vidt administrationen er bekendt, fin-

des campingpladser der har fået en tilladelse til vintercamping efter 7. februar 2000 og 
er beliggende i et Natura 2000, ligesom Rosenvold Camping.  

Derfor vurderer administrationen, at der ikke kan gives tilladelse til vintercam-
ping på Rosenvold Strand Camping. 


