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Leder
ved å øke oppmerksomheten om
næringen, samtidig som campingplassene tilegner seg mer kunnskap
om markedet og foretar produktforbedringer på plassene. I tillegg må
oppmerksomheten fra offentlige
myndigheter om næringen økes
for å skape gode rammevilkår for
utvikling av næringen.

Kjell Ove Solbakken, daglig
leder Norsk Turistutvikling AS
og prosjektleder for Nasjonalt
Campingnettverk

Campingnæringen utgjør en viktig
del av det helhetlige og mangfoldige overnattingstilbudet i reiselivs-Norge.
Målsettingen er at denne statusrapporten skal være et viktig bidrag
til å presentere en balansert faktakunnskap om næringen i dag,
framtidsmuligheter, samt si noe om
hvilken betydning campingnæringen har for andre næringer.
Rapporten skal i tillegg være et
sted hvor næringsdrivende kan
finne inspirasjon og ideer til å videreutvikle egen virksomhet og hente
oppdatert markedsinformasjon om
hvilke krav som stilles til næringen
i fremtiden.
Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt Campingnettverk.

Norsk campingnæring er i rask
endring. Gjestenes krav og forventninger til norske campingplasser
har endret seg betydelig de siste
årene. Det stilles høyere krav til
standard på selve arealene og ikke
minst på servicefunksjoner og
bredden på aktivitetstilbudet. En
konsekvens av dette er at inntjeningen må økes for å utvikle produktet
i tråd med hva markedet forventer.
Statistikken viser også at 70 % av
trafikken er i sommermånedene
juni-august, og sesongforlengende
tiltak er derfor viktig for å styrke
lønnsomheten og bedre utnyttelsen
av infrastrukturen i bedriftene.

I nettverksprosjektet vil det i fortsettelsen være fokus på følgende:
• Utvikle driften og innholdet
på anleggene slik at en oppnår
sesongforlengelse.
• Fokus på hva gjestene kan gjøre og oppleve. Dette gjennom
mer aktiv bruk av kultur og
I 2012 tok NHO Reiseliv avd.
natur i produktpakkingen, samt
Camping, NHO Innlandet og Norsk
utvikling av ulike tilbud mot
Turistutvikling AS initiativet til et
yrkesmarkedet.
nettverksprosjekt for å øke cam• Økt satsing på bobilturistene.
pingnæringens attraktivitet.
Bobilundersøkelsen fra 2012
Initiativet ble godt mottatt hos
viste at bobileierne har en del
hovedkontoret til Innovasjon Norge
andre preferanser enn andre
som siden har blitt en god og viktig
campinggjester.
samarbeidspartner.
• Gjennomføre tiltak innen
universell utforming for bedre
Nettverksprosjektet, som i dag
å kunne tilfredsstille gjester
omfatter ca. 40 bedrifter over hele
som har en eller annen form for
landet, har som hovedmålsetting å
funksjonsnedsettelse.
få flere til å overnatte ved camping- • Dyrke og videreutvikle viktige
bedrifter og dermed øke lønnsomkjerneverdier som gjestfrihet,
heten i næringen. Dette skal gjøres
service og kunnskap hos vert-
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•

•

skap og ansatte.
Utnytte campinggjestenes
kjøpekraft bedre gjennom de
tilbud som etableres på campingplassene.
Fokus på å bevare de norske
campingplassers særpreg - utvikle en næringspolitikk bygd
på norske rammevilkår.

Et viktig mål i nettverket er at
folk fra alle lag i samfunnet bruker campingplassene. Gjennom til
dels store investeringer har mange
plasser blitt moderne og kvalitetsmessig gode turistbedrifter som
oppfyller gjestens krav til et moderne turistanlegg.
Forhåpentlig vil nettverksprosjektet motivere den samlede norske
campingnæringen til å gjennomføre
en utvikling som tar ut potensialet
i markedet, slik at vi får utviklet et
bedre produkt og enda mer kompetente vertskaper. Det forutsetter
at vi alle i næringen er villige til å
dele våre erfaringer for å løfte hele
næringen.
Vi håper at denne første statusrapporten for campingnæringen i
Norge blir godt mottatt som en inspirasjon til å utvikle egen bedrift,
men også at den blir et viktig verktøy for kommuner, finansinstitusjoner mv. til å få mer kunnskap og
forståelse om hvordan næringen
fungerer og hvilke ringvirkninger
den gir for andre næringer.
Avslutningsvis ber vi om både ris
og ros for en framtidig utvikling av
denne publikasjonen. Vi kan stadig
bli bedre!
God lesing!
Vennlig hilsen
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Nasjonalt campingnettverk

Deltakere i Nasjonalt Campingnettverk
samlet på Daftö i Sverige, november 2013.

Nasjonalt nettverksprosjekt for
campingnæringen
Ca. 40 campingbedrifter fra hele
landet deltar i et nettverksprosjekt som skal gjøre campingnæringen mer lønnsom og
attraktiv.
NHO Reiseliv, NHO Innlandet
og Norsk Turistutvikling AS tok
initiativ til nettverksprosjektet.
Nettverkets hovedprosjekt startet
sommeren 2013 og har i første
omgang en varighet på tre år. Innovasjon Norge bidrar med 750.000
kroner i året. I tillegg betaler deltakerbedriftene selv en egenandel, og
NHO Reiseliv avd. camping bidrar
økonomisk og administrativt.
Målsettingen med nettverksprosjektet er å;
• øke campingnæringens
attraktivitet
• styrke campingbedriftenes
lønnsomhet og sikre en bærekraftig utvikling av næringen
• gi næringen konkurransefremmende rammebetingelser
• bygge interessante bedriftsnettverk
4

De 40 campingplassene i nettverket er av ulik størrelse og har
ulike satsingsområder. Alle har god
standard og kvalitet.
Bedriftseierne og driverne er motiverte og seriøse, og ønsker å gjøre
en innsats både for egen bedrift og
for campingnæringen i Norge.
Dette vil gi gode campingopplevelser for gjestene.

Regionale grupper i nettverket
• Vestlandet (6 bedrifter)
• Innlandet (12 bedrifter)
• Sørlandet/Sørøstlandet
(15 bedrifter)
• Midt-Norge/Nordland
(6 bedrifter)
I tillegg er det en bedrift fra
Finnmark.

HOVEDOPPGAVER I NETTVERKET

•

•

•

Regionale og nasjonale
møter for å drøfte praktiske
tiltak og løsninger med
bedrifter som har samme
utfordringer.
Utføre markedsundersøkelser
for å få bedre kunnskap om
markedet, og for å få kunnskap om hvilke endringer og
tilpasninger gjestene ønsker.
Tiltak for produktforbedringer/produktutvikling for å
øke markedspotensialet.

•
•
•
•
•
•

Få kunnskap om markedskanaler og rekruttering av nye
gjestegrupper.
Skape oppmerksomhet om
næringen i media.
Utarbeide en statusrapport
som distribueres til næringen
og media.
Være et talerør overfor
offentlige myndigheter.
Studieturer/bedriftsbesøk for
å lære av hverandre og andre.
Andre tiltak basert på tilbakemeldinger og behov.

Deltakere i Nasjonalt Campingnettverk

Om deltakerbedriftene
•

•
•

•

Plassene hadde i gjennomsnitt
13 164 enhetsdøgn i år 2012.
Enhetsdøgn er ikke det samme
som gjestedøgn. Enhetsdøgn
er antall vogner, telt, bobiler,
hytter/leiligheter/rom som er
utleid.
Gjennomsnittlig resultat før
skatt i 2012 var på nær
500 000 kroner.
90 % av plassene gjennomførte investeringer/oppgradering
på plassen i år 2012. Gjennomsnittlig investeringsbeløp
var på 650 000 kroner. 89 %
av investeringene ble finansiert
over drift.
Nær alle campingplassene i
nettverket har innleid hjelp/ansatte på plassen. I høysesong
er det i snitt 12 ansatte. De
fleste campingplassene i nettverket er familieeid. Gjennomsnittlig antall årsverk i egen
familie er 1,9.

5

NHO Reiseliv

Campingbedrifter
bidrar til stor
verdiskaping
lokalt
Foto: Føllingstua Camping.

Det er de siste årene gjennomført
flere undersøkelser knyttet til
verdiskapingen i campingnæringen.
Hver campinggjest i Norge bruker
i snitt 636 kroner i døgnet, ifølge
fire forbrukerundersøkelser som er
gjennomført i Nordland, Oppland,
Møre og Romsdal, Telemark og
Agder-fylkene i perioden 20062012. Tallene er oppjustert til
2014-kroner ved bruk av konsumprisindeksen.
Undersøkelsene viser også at når
en campinggjest bruker 1 krone på
en campingplass, bruker vedkommende samtidig mellom 4 og 7
kroner utenfor campingplassen.
- Det har vært lite fokus på næringens samfunnsøkonomiske betydning og potensial i utviklingen av
norsk reiseliv. Campingbedrifter
bidrar, som flere rapporter viser,
til stor verdiskaping lokalt. Nettverksprosjektet skal bidra til bedre
samarbeid mellom enkeltbedrifter
i næringen. Vi ønsker å utvikle nye
anleggsformer som kan åpne for
nye markeder og forlenget sesong,
og bruke natur og kultur enda mer
aktivt inn i campingproduktet, sier
Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder
for camping i NHO Reiseliv.
En supertrend
Li Edelkoort fra Nederland regnes
som en av verdens fremste trend-
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forskere og har gjennom tre tiår
tolket trendene for å gi folk et innblikk i fremtiden. Hun ser en trend
i at folk søker et roligere og enklere
liv, hvor campingferier, naturopplevelser og vandring i skog og fjell
vil få sin renessanse.
- Camping kommer til å bli en
supertrend. Vi kommer til å se en
bredere interesse for friluftsliv og
morsomme aktiviteter som turgåing
og sykling, skriver trendguruen
på siden sin på det sosiale mediet
Pinterest.
- Norge representerer det som nå
er svært ettertraktet; natur, klar og
ren luft og muligheter for utendørsaktiviteter. Campingplassene
selger opplevelser og tid til å koble
av, og det er ingen grunn til at
campingbedrifter ikke skal kunne
konkurrere med bedrifter i andre
deler av reiselivsnæringen. Det er

et mål at gjester skal føle seg bekvemme på campingplassene, og at
de skal kunne sove like godt på en
campingplass som på et hotell, sier
Jan-Henrik Larsen i NHO Reiseliv.

Jan-Henrik Larsen, NHO Reiseliv,
avdelingsleder camping

FAKTA OM CAMPING
•

•

•

Totalt antall gjestedøgn for
norske campingplasser i 2013
var 6,8 millioner, fordelt på
5,4 millioner norske og 1,4
millioner utenlandske overnattinger.
Oppland er landets største
campingfylke med 743 550
overnattinger i 2013. Nest
største campingfylke er Vestfold med 571 275 overnattinger i 2013.
Oppland er også landets stør-

•

•

ste campingfylke målt etter
antall campingplasser. I alt er
det 98 campingplasser i fylket.
Nordland har 73 campingplasser, og er fylket med nest flest
campingplasser i Norge.
Norske campingbedrifter har
investert ca. 400 millioner
kroner i oppgraderinger og nybygg de siste 4-5 årene.
Det var ca. 824 statistikkpliktige campingplasser i Norge i 2013.

Kilde: SSB/NHO Reiseliv
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Statistikk

Aurdal Fjordcamping. Foto: Trude Opheim.

Campingplasser i Norge
Alle campingplasser med 10 enheter eller flere (oppstillingsplasser
for telt, vogn og hytter) har plikt til
å sende inn statistikk til SSB.
De plasser som ikke har helårsåpent skal sende inn statistikk for
de måneder de har drift.
Fra og med 2013 ble det gjort
endringer i innrapporteringen til
SSB. Nedre grense for at en bedrift
skal levere inn statistikk ble redusert til 10 enheter for campingbedrifter. Bedrifter definert som hyttegrender leverer egen statistikk.
Mange campingplasser er både
hyttegrend og campingplass. Det
er foretatt en opprydding fra SSBs

side på dette området.
Konsekvensene av disse endringene er at statistikken fram til og
med 2012 ikke er sammenlignbar
med statistikken fra og med 2013.

Antall plasser har vist en svak nedgang de siste årene totalt sett.
Det skyldes blant annet;

”

•
•

Det er 740
sommeråpne
campingplasser
i Norge

•

Antall campingplasser i Norge
Statistikken fra SSB viser antall
plasser i Norge som leverer inn
statistikk og derved er av en viss
størrelse. Det finnes ingen sikker
oversikt over antall mindre plasser
som ikke har statistikkplikt.

høy alder på vertskap
noen velger å legge ned i stedet
for å gjennomføre tunge
investeringer for å tilfredsstille
markedets krav,
endrede rammebetingelser
(eksempelvis vegomlegging)

Antall statistikkpliktige campingplasser høysesong (juli)
Landsdel/år
Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Østlandet
Sørlandet
Hele landet
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*)

2014*)

131

126

127

124

124

127

125

122

119

118

125

121

77

73

79

76

75

81

80

81

76

74

85

79

204

199

204

205

208

210

212

209

207

205

194

179

331

326

324

323

317

311

314

312

308

305

320

313

53

52

50

52

49

51

50

49

48

50

54

48

796

776

784

780

773

780

781

773

758

752

778

738

*) Statistikk for 2013 og 2014 kan ikke sammenlignes med tidligere år pga. endrede rapporteringskrav til SSB.

1 av 3 campingplasser
er vinteråpne
Det er ca. 740 sommeråpne campingplasser i Norge, og ca. 260 vinteråpne plasser. Østlandet og Midt-Norge har størst
andel vinteråpne campingplasser. Av alle
campingplassene på Østlandet er 38 %
vinteråpne, og 37 % i Midt-Norge.

Definisjon på landsdelene
Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark
Midt-Norge: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Rogaland
Sørlandet:
Aust-Agder og Vest-Agder
Østlandet:
Østfold, Vestfold, Oslo/Akershus,
Hedmark, Oppland, Buskerud,
Telemark

Antall plasser viser en svak reduksjon med
44 plasser i tiårsperioden 2003-2012. Det
er størst nedgang av plasser i Nord-Norge
og på Østlandet, og ganske stabilt både på
Sørlandet og Vestlandet.

Åpne campingplasser 2013
200
180

Antall campingplasser

160
140

Østlandet

120

Sørlandet

100

Vestlandet

80

Midt-Norge

60

Nord-Norge

40
20
0

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Antall statistikkpliktige campingplasser lavsesong (januar)
Landsdel/år
Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Østlandet
Sørlandet
Hele landet

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*)

2014*)

33

31

35

37

37

40

47

45

41

42

45

41

21

19

20

22

21

23

26

27

28

27

31

30

49

48

45

51

51

50

58

54

53

55

60

53

104

105

106

115

118

124

118

118

118

118

125

121

11

11

10

11

10

11

12

13

13

13

17

15

218

214

216

236

237

248

261

257

253

255

278

260

*) Statistikk for 2013 og 2014 kan ikke sammenlignes med tidligere år pga. endrede rapporteringskrav til SSB.
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Fra gjestedøgn til enhetsdøgn
Norske campingplasser har i mange år sendt inn statistikk basert på
antall enhetsdøgn, i motsetning til
hotellene som har rapportert inn
gjestedøgn.
Et enhetsdøgn defineres som utleie
av en enhet i ett døgn, uavhengig
av hvor mange som overnatter i
boenheten. Med boenhet menes

en hytte, en leilighet, en rorbu, en
bobil, en campingvogn eller et telt.
Fra og med 2013 ble det gjort
endringer slik at også campingplassene skal rapportere inn gjestedøgnstall.
Alle tall er hentet fra SSB.no.

”

Det var
6,8 millioner
gjestedøgn på
norske campingplasser i Norge
2013.

På grunn av endring i statistikkgrunnlaget i SSB kan tallene f.o.m.
2013 ikke sammenlignes med tallene for 2012 og tidligere.
Vestlandet har hatt en vekst på
hele 172 % i antall gjestedøgn fra
2003 til 2012. Midt-Norge har hatt
en nedgang i antall gjestedøgn i
samme periode på 53 %. De øvrige
landsdelene har hatt noe mer jevn
trafikk i perioden.
Antall gjestedøgn på campingplasser 2013-2014
Landsdel/år

2013
Jan.-apr.

2013
Mai-aug.

2013
Sep.-des.

SUM 2013

2014
Jan.-apr.

2014
Mai-aug.

Nord-Norge

86 828

448 817

81 892

617 537

68 532

52 328

Midt-Norge

102 367

381 404

71 678

555 449

76 103

343 414

Vestlandet

242 105

1 048 534

158 599

1 449 238

147 110

1 095 999

Østlandet

374 644

2 613 760

350 107

3 338 511

388 073

2 893 102

Sørlandet

63 113

578 021

57 338

698 472

58 922

608 419

923 267

5 070 539

773 017

6 766 823

783 021

5 483 867

Hele landet

Det er noe avvik mellom gjestedøgnstallene for landsdelene og totaltallene for hele
landet. Dette skyldes at det for enkelte fylker ikke oppgis statistikk i de måneder hvor
det kun er noen få statistikkpliktige campingplasser som er åpne. Statistikken for disse er
derimot inkludert i de nasjonale tallene.

20 %

Endring i gjestedøgn sommersesongen (mai-aug.)
2013-2014
16 %

15 %

11 %

10 %

-5 %
-10 %
-15 %
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Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet

-10 %

8%
5%

5%

5%
0%

Sanngrund Servering og Overnatting.
Foto: Mette Snare

Østlandet

Sørlandet SUM Hele
landet

Alle landsdelene så nær som
Midt-Norge hadde økning i trafikken sommeren 2014 sammenlignet
med sommeren 2013. Totalt sett
var det en økning for hele landet på
8 %.

Fra 2003 til 2012 var det en økning på hele 65
% av bobilgjester som overnattet på campingplasser. Dette har sammenheng med økt salg
av bobiler både i Norge og i resten av Europa.
Også sesongkontrakter og hytteutleie hadde
økning i samme periode med henholdsvis 26
% og 7 %. Det var en nedgang blant campinggjester som overnattet i telt eller campingvogn.

Antall gjestedøgn etter overnattingsmåte 2003-2012

År

Telt/vogn

Endr. i perioden
2003-2012

Bobil

-10,7 %

Sesongkontrakt

Hytte

64,7 %

7,0 %

Overnattinger i alt

25,9 %

13,7 %

Antall gjestedøgn fordelt på overnattingsmåte f.o.m. 2013
Telt/vogn

2013
Jan.-apr.

2013
Mai-aug.

2013
Sep.-des.

SUM
2013

111 478

1 065 850

130 692

2014
Jan.-apr.

2014
Mai-aug.

89 985

1 095 366

1 308 020

Bobil

22 191

630 712

35 779

688 682

22 486

740 691

Hytte

283 212

1 036 206

255 440

1 574 767

225 694

1 105 958

Sesongkontrakt

506 596

2 338 896

351 906

3 197 398

444 857

2 542 077

Overnattinger
i alt

923 386

5 071 664

773 817

6 768 867

783 022

5 484 092

20 %
17 %

16 %
14 %
12 %
10 %

9%

8%

7%

6%
4%

Campingplasser i
Norge hadde 8 % flere
gjestedøgn sommeren
2014 enn sommeren
2013.
Det har vært en økning i antall gjestedøgn på
alle overnattingsmåter for sommersesongen
2014 sammenlignet med fjoråret. Størst økning har det vært blant gjester med sesongkontrakt/faste plasser med hele 200 000 (9 %)
gjestedøgn. Det har også vært en stor økning
fra bobiler med 100 000 (17 %) flere gjestedøgn sommeren 2014 sammenlignet med
sommeren 2013.

Endring sommersesongen (mai-aug.) 2013-2014
18 %

”

Jølstraholmen
Camping

3%

2%
0%

Telt/vogn

Bobil

Hytte

Sesongkontrakt

Antall overnattinger etter landsdel og overnattingsmåte 2013
Landsdel/
Overnattingsmåte

Telt/vogn

Bobil

Hytte

Sesongkontrakt

Overnatting
i alt

Nord-Norge

135 417

98 238

220 856

163 574

Midt-Norge

89 947

55 576

121 818

288 356

555 697

Vestlandet

271 993

220 984

516 870

439 383

1 449 230

Østlandet

618 889

234 628

527 705

1 957 754

3 338 976

Sørlandet

134 006

76 214

164 816

323 430

698 466

1 250 252

685 640

1 552 065

3 172 497

6 660 454

Hele landet

618 085

Det er noe avvik mellom gjestedøgnstallene
for landsdelene og totaltallene for hele landet.
Dette skyldes at det for enkelte fylker ikke
oppgis statistikk i de måneder hvor det kun
er noen få statistikkpliktige campingplasser
som er åpne. Statistikken for disse er derimot
inkludert i de nasjonale tallene.
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Vekst i utenlandsmarkedet

Nordmenn er det største markedet for norske campingplasser. Tyskland er det største
utenlandske markedet med Nederland på en
andre plass. Dernest følger de skandinaviske
landene Sverige og Danmark.

Gjestedøgn fordelt på nordmenn og utlendinger.
År 2003-2012.
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Utlendinger

Antall gjestedøgn
2013
Jan.-apr.

2013
Mai-aug.

2013
Sep.-des.

I alt

923 267

5 070 539

773 017

Nordmenn

832 286

3 917 417

Utlendinger

90 981

Tyskland
Nederland

SUM
2013

2014
Jan.-apr.

2014
Mai-aug.

6 766 823

783 021

5 483 867

661 987

5 411 690

708 285

4 226 184

1 153 122

111 030

1 355 133

74 736

1 257 683

6 835

402 195

24 709

433 739

7 761

430 369

2 209

205 713

5 733

213 655

2 563

227 653

Sverige

15 158

123 067

22 338

160 563

13 625

124 879

Danmark

12 962

71 620

8 379

92 961

14 086

72 853

Totalt for
de 4 største
utenlandsmarkeder

37 164

802 595

61 159

900 918

38 035

855 754

Både det tyske og det nederlandske marked
har frem til 2012 vist en fallende utvikling.
Det samme har Danmark, men i noe mindre
grad. Antall svenske gjester har vært på et
mer stabilt nivå. Tallene for 2013 og 2014
er ikke sammenlignbare med tidligere år på
grunn av omlegging av statistikken.
Vintersesongen 2014 hadde en nedgang totalt
sett både blant det norske og utenlandske
markedet i forhold til 2013. Blant viktige
utenlandske markeder som Danmark, Tyskland, Nederland og Polen var det derimot en
økning i samme periode.
Sommersesongen i 2014 har hatt økning
sammenlignet med 2013. Det har vært en økning på henholdsvis 8 % og 9 % i det norske
og utenlandske markedet i mai-august 2014
sammenlignet med samme periode i året før.
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Universell utforming

Universell utforming av
campingplasser

70 %

av alle
funksjonsnedsettelser
er usynlige

Svært mange av dem som tenker
på tilrettelegging for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, tenker på rullestolbrukere, blinde,
døve, multifunksjonshemmede
mv. Men universell utforming
gjelder for langt flere!

En fordel for alle
Universell utforming er nødvendig
for noen og en fordel for alle campinggjester! ”Noen” er mennesker
med nedsatt funksjonsevne av ulik
grad i syn, hørsel, bevegelse eller
på grunn av astma og allergier. Vi
kan også ta med dem med lese- og
skrivevansker.
Universell utforming er ikke noe
som ”går over”. Alle nye bygg må
nå være universelt utformet, og
eldre bygninger bør oppgraderes
for å hevde seg i konkurransen.
Markedet vil etter hvert stille større
krav til universell utforming. Så
det er bare å sette i gang med tiltak.
Husk at det er bedre å gjøre noe
enn ingenting!

”

Begrepet ”universell”
innebærer inkluderende
og likeverdig.
Et stort markedspotensial
50 millioner i Europa, dvs. 27 %
av Europas befolkning, har en eller
annen form for funksjonsnedsettelse. I Norge gjelder dette 20
% av befolkningen. I tillegg kommer alle eldre og alle andre som
ikke defineres som mennesker med
nedsatt funksjonsevne, men som
likevel vil nyte godt av universell
utforming.
Én person med funksjonsnedsettelse kan være bestemmende for valg
av campingplass;
•

14

i en familie/storfamilie på tur,

•
•

i en vennegruppe på tur,
i et familieselskap, jubileum,
minnesamvær mv.

Det er viktig å huske at det vises
kun på 30 % av dem som har en
funksjonsnedsettelse. Hvis noen
bestiller en lett tilgjengelig og tilrettelagt hytte og det ikke vises at
de har noen funksjonsnedsettelse,
så bør det ikke stilles spørsmål ved
det. Mange blir riktig gamle i dag,
og de fleste får nedsatt bevegelighet, syn og hørsel selv om de anses
som ”spreke”.
Mange eldre er reisevante og vil
fortsette å reise kanskje i 25 år etter
at de er pensjonister. De kan reise
hele året, i midtuker og i lavsesong.
Eldre blir mer synlige i markedet
og utgjør en mangfoldig gruppe
med stor kjøpekraft og klare krav.
Campingplasser som er universelt
utformet vil gi dem bedre opphold
og opplevelser, og de kan feriere på

plassen selv om én i reisefølget får
nedsatt syn, hørsel, bevegelse mv.
I Norge vil andelen innbyggere
over 67 år mer enn dobles frem
mot 2060. Den samme utviklingen
kan sees i mange land i verden.
Gjesteundersøkelsen som Norsk
Turistutvikling (NTU) utførte på
oppdrag fra campingnettverket,
rettet mot brukere av campingkortet i 2013, viser at gjennomsnittlig
alder er 55 år, og 37 % er 60 år
eller eldre. I 2012 utførte NTU en
undersøkelse blant norske bobileiere. Her er gjennomsnittlig alder 59
år, og 53 % er 60 år eller eldre.
Universell utforming er utforming av produkter, bygninger,
omgivelser og nettløsninger på
en slik måte at de kan brukes av
alle mennesker uten behov for
tilpassing og en spesiell utforming.

34 % har svart at de ønsker en
tilrettelegging for dem med nedsatt
bevegelse, syn, hørsel, astma og allergi. Dette viser at det er et behov
i markedet. Men det er nok sjelden
at vertskapet på campingplassen
hører det direkte fra gjestene.
Familier med barn nyter også godt
av mer universell utforming – bedre plass i boenheter, bad, toaletter,
spisested, enklere adkomst til boenhet og fellesfasiliteter.

”

Vi som ikke har noen
spesielle behov for å
kunne klare oss selv,
ser kanskje på ting
som detaljer, men for
mange er det ikke det.
Lover og forskrifter
Nye bygg og søknadspliktig ombygging skal være universelt utformet etter plan- og bygningsloven
og Teknisk forskrift nr. 10. For alle
offentlige og private virksomheter
rettet mot allmennheten gjelder
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Campingplasser er rettet
mot allmennheten. Det gir en plikt
til å sikre universell utforming
av virksomhetens alminnelige
funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for
virksomheten. Lovens formål er å
fremme likestilling uavhengig av
funksjonsevne.
Det er også like viktig at campingplasser tenker på markedsmulighetene som dette gir og ikke bare ser
på det som pålegg. I mange land i
Europa er det mye større fokus på
dette både i produktene og i markedsføringen. Det er mange nettportaler som markedsfører overnattingssteder, aktiviteter, attraksjoner,
opplevelser mv. som er tilrettelagt
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Start med de små tiltakene og ta de
litt større tiltakene ved vedlikehold,
ombygging mv. Det bør skaffes til
veie kunnskap om kravene og

”

Det er bedre å gjøre noe
enn ingenting!
hvordan tiltakene bør gjøres for å
få en best mulig løsning.
10 % av kapasiteten bør være
universelt utformet – dette gjelder
boenheter, kapasitet på sanitæranlegg mv.
Ut fra erfaring er det i all hovedsak
kunnskap om universell utforming
og det å være bevisst i den daglige drift som er det viktigste for å
kunne gi gode opplevelser til flest
mulig. For det meste i reiselivet
handler om å gi gode opplevelser.
Mer kunnskap vil bidra til mange
små tiltak som betyr mye for svært
mange.

Et ”handicaptoalett” skal være
tilgjengelig for alle

Norsk Turistutvikling AS har
kartlagt og veiledet ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Det
utarbeides nå et nettkurs som kan
gi den nødvendige kunnskapen for
å utvikle campingplassen for alle.

En god inngang til hytta for alle

Det er ofte små og rimelige tiltak
som kan gjøres for å få campingplassen bedre for langt flere
gjester:
• bruk av større skrift og
kontrast mellom skrift og
bakgrunn – for eksempel på
informasjon, skilt, menyer
mv.,
• maling av dører eller dørlister for å få kontrast mellom
dør og vegg,
• bruke kontraster på inventar i
forhold til vegg/gulv,
• markering av trappeneser,
sette opp håndlister ved trapper mv.,
• bedre belysning i boenheter,
trapper, uteområder mv.,
• ommøblering eller fjerning
av møbler for å få bedre
plass og tydelig og sikker
gangbane,
• fast dekke på gangveier med
godt synlig og følbar avgrensning mot annet areal,
• ikke sette gjenstander som
blomster, skilt mv. i trapper
og i gangbaner,
• benytte allergivennlige rengjøringsmidler og såpe uten
parfyme mv.
• ikke benytte planter og blomster inne og ved inngangspartier som mange reagerer på,
• lett tilgjengelig informasjon
om ingredienser i det som
serveres og ha glutenfrie og
laktosefrie alternativer,
• inventar og utstyr i boenhet,
på bad, mv. bør være i en slik
høyde at alle kan nå det - det
samme gjelder mat, drikke
og dekketøy i spisested.

Torhild J. Solbakken
i Norsk Turistuvikling har veiledet
mange reiselivsbedrifter innen universell utforming
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Ringvirkninger

Ringvirkninger av
campingnæringen
Ulike forbruksundersøkelser som er gjennomført
viser at campingnæringen gir positive ringvirkninger
for lokalt næringsliv. Ettersom mange campingbedrifter er lokalisert i distriktene, er campingnæringen
spesielt viktig for sysselsetting og omsetning for
lokalt næringsliv i distrikts-Norge. I tillegg er campingnæringen viktig for et helhetlig reiselivstilbud
rundt om i hele Norge.
Norsk Turistutvikling har i perioden 2006 til 2012
gjennomført fire undersøkelser i ulike landsdeler (se
tabellen til høyre).
Disse tallene er fremskrevet til 2014-tall i hht. konsumprisindeksen. SSBs modell er benyttet for dette.
Hvis en ser på forbruket utenom det som gjesten
bruker til selve overnattingen, er forbruket utenfor
campingplassen 4-7 ganger større enn forbruket på
campingplassen.
Dette henger selvsagt sammen med hvilket tilbud
som finnes på de enkelte campingplasser, og omfanget av tilbudet utenfor campingplassen lokalt og
regionalt.
Campinggjestene benytter flere tilbud i dagsturavstand fra campingplassene. Dette gjelder bl.a. tilbud
om aktiviteter, handel, servering, museer og øvrige
opplevelsesanlegg.

Sveastranda Camping

Konsumpris justert til 2014-kroner
Forbruk til
overnatting

Øvrig forbruk
på campingplassen

Forbruk
utenom campingplassen

SUM

Gjennomsnittlig forbruk pr. ”campingfamilie” pr. døgn
Oppland
(år 2006)

416

194

1 112

1 722

Møre og
Romsdal
(år 2008)

363

173

1 308

1 844

Agderfylkene/
Telemark
(år 2009)

531

246

1 477

2 254

Nordland
(år 2012)

560

248

944

1 752

Gjennomsnittlig forbruk pr. person pr. døgn
Oppland
(år 2006)

160

75

427

662

Møre og
Romsdal
(år 2008)

125

59

451

635

Agderfylkene/
Telemark
(år 2009)

161

74

447

682

Nordland
(år 2012)

181

80

304

565

Juli er den beste måneden
Juli er en markert høysesong
for campingnæringen i Norge.
Sommermånedene juni, juli og
august står for nær 70 % av de
totale årsgjestedøgnene.

Campingnæringen har sommeren
2014 opplevd en god sesong. Tall
for juni 2014 viser en trafikkøkning på landsbasis på 12 %.
Sesongen juni-august 2014 viser
en trafikkøkning på landsbasis med
8 % sammenlignet med fjoråret.
Vestfold ser ut til å være den store
vinneren med hele 136 000 (28 %)
flere gjestedøgn juni-august 2014
enn samme periode i 2013. Akers16 hus har den største prosentvise

økningen på 113 % (som utgjør
13 000 flere gjestedøgn). Noe av
trafikkøkningen på campingplasser
i Norge skyldes flott sommervær.
I tillegg er det mange forhold som
tyder på at stadig flere velger camping som overnattingsform i ferie-

og fritidssammenheng. Yrkestrafikk har også blitt en betydelig del
av trafikken på mange campingplasser hele året. Trafikkstrukturen i dag viser behovet for å øke
trafikkgrunnlaget utenom sommersesongen.

Nøkkeltall
Omsetning
(i hele 1000
kr)

Vareforbruk

2010

2 853

9,5 %

23,5 %

2012

2 751

2013

2 714

13,5 %

36,2 %

Landsdel

Lønninger

Sum
driftskostnad

Resultat
før skatt
(i hele
1000 kr)

Nøkkeltall
2010-2013

Egenkap.
andel
(EK/Eiendeler)

Gjeldsgrad
(Total gjeld/
EK)

Likviditet
(OM/KG)

Resultatgrad
Resultat/
omsetning)

Hele landet

Hele landet
93,4 %

171

2010

21,4 %

2,88

2,83

5,3 %

87,9 %

212

2012

23,9 %

3,20

1,20

7,7 %

90,9 %

149

2013

24,3 %

3,11

1,21

5,5 %

Nord Norge

Nord Norge
2010

2 100

2012

2 151

2013

2 031

8,9 %
16,7 %

22,2 %
41,8 %

95,7 %

92

2010

17,5 %

4,30

4,42*)

4,3 %

91,2 %

79

2012

11,5 %

4,16

1,24

3,6 %

94,6 %

14

2013

19,8 %

4,06

1,24

0,7 %

Midt-Norge

Midt-Norge
2010

1 280

2012

1 506

2013

5,1 %

27,2 %

1 548

7,3 %

36,4 %

2010

2 516

9,3 %

24,6 %

2012

2 580

2013

2 704

97,0 %

38

2010

28,1 %

3,50

2,47

3,0 %

93, 2 %

20

2012

17,5 %

4,70

1,00

1,3 %

90,5 %

34

2013

21,8 %

3,58

1,03

2,2 %

89,6 %

105

2010

18,8 %

3,61

2,02

4,1 %

82,9 %

267

2012

24,2 %

3,13

1,22

10,3 %

87, 4 %

221

2013

22,8 %

3,39

1,21

8,2 %

Vestlandet

Vestlandet

10,4 %

37,3 %

Sørlandet

Sørlandet
2010

5 260

2012

4 679

2013

13,3 %

22,6 %

4 616

13,6 %

33,2 %

2010

3 110

11,0 %

21,1 %

2012

3 017

2013

3 031

93,4 %

349

2010

19,3 %

1,04

2,47

6,6 %

90,6 %

456

2012

31,2 %

2,20

1,30

9,7 %

94,3 %

193

2013

30,3 %

2,30

1,20

4,2 %

91,2 %

272

2010

23,4 %

1,95

2,80

8,7 %

87,8 %

241

2012

24,1 %

3,15

1,16

8,0 %

90,2 %

195

2013

25,2 %

2,96

1,19

6,4 %

Østlandet

Østlandet

14,3 %

34,3 %

Omsetning for 2013 viser samlet en svak nedgang i forhold
til 2010 og 2012.
Driftskostnader viser samlet en økning fra 2012 til 2013.
Resultat før skatt viser nedgang for alle regioner.

*) To bedrifter i Nord-Norge med svært høy likviditetsgrad
bidrar til høyere snittall.
Tallene for 2010 baserer seg på 259 campingplasser fra hele landet som har AS som selskapsform. Tallene for 2012 baserer seg
på 323 campingplasser, og tallene for 2013 baserer seg på totalt
355 campingplasser, hvorav majoriteten er aksjeselskaper.

Økonomisk statistikk - nøkkeltall
Tallene viser noe avvik for årene
2010 til 2013. Den gjennomsnittlige omsetning for norske campingplasser i hele landet har fra 2012 til
2013 gått litt ned, ca. 1,3 %. Det er
ytterligere en nedgang fra år 2010.
Ser vi på de enkelte landsdeler, så
har Nord-Norge og Sørlandet hatt
nedgang fra 2012 til 2013. De andre landsdelene har hatt økning.
Resultatmessig har alle regioner
med unntak av Midt-Norge hatt en
nedgang fra 2010 til 2012, og
driftskostnadene har dermed også
gått opp i forhold til omsetningen.
Egenkapitalandelen i næringen har
gått opp for landet som helhet med
0,4 %. Det er nedgang på Vestlandet og Sørlandet, men det er oppgang i de øvrige landsdeler.
Gjeldsgraden viser en svak positiv

endring fra 2012 til 2013. Næringen har de siste årene pådratt seg
økt gjeld, vesentlig som følge av
oppgradering av produktet. En
nedgang i driftsresultatet kan tyde
på at en del av investeringene være
tatt over driften.

Likviditetsgraden i næringen har
bedret seg de siste årene, fra 2,8 i
2010 til 1,2 i 2012 og 2013. Dette
forholdstall bør være på ca. 1.
Resultatgraden har gått ned fra
2012 til 2013, og var i 2013 på
omtrent samme nivå som i 2010.
Næringen sitter igjen med 5,5 øre
av hver omsatt krone før det betales skatt. Lønnsomheten er lavest
for campingnæringen i Nord-Norge
og Midt-Norge. Høyest lønnsomhet
er det på Vestlandet, Østlandet og
Sørlandet.

Innsendte regnskaper til
Brønnøysund-registrene krever
ikke full spesifikasjon på regnskapet. Dette medfører at en ikke kan
beregne nøkkeltall for spesifiserte
driftskostnader, f.eks. markedsføring, forsikringer, energi, driftsmateriell.
Egenkapitalandel:
Egenkapital i forhold til eiendeler.
Gjeldsgrad:
Total gjeld i forhold til egenkapital.
Likviditetsgrad:
Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld.
Resultatgrad:
Resultat i forhold til omsetning.
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Forventninger

Forventninger fra bransjen
Campingbransjen er optimistiske
foran neste år. Det viser en spørreundersøkelse som bedriftene i
campingnettverket har svart på.

Til sammen er omtrent tre av fire
(76 %) ganske eller svært optimistisk foran neste år. De resterende
tror år 2015 blir omtrent som 2014.

Sanngrund Camping

71 % av bedriftene i nettverket har
hatt en bedre sommersesong i år
enn i fjor.

Jølstraholmen Camping

77 % av bedriftene i nettverket har
hatt bedre trafikk t.o.m. august i år
sammenlignet med samme periode
i fjor.

19
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Føllingstua Camping

”

Målet er at gjesten
skal synes det er
både interessant
og godt å være på
Føllingstua

Fokus på
kortreist og økologisk
mat og drikke

Vertskapet Aud Kristin og Gaute Rømo.
Foto: Steinar Johansen.

Satser på økoturisme
Føllingstua Camping har de siste
tre årene valgt å satse på Norsk
økoturisme som sertifisering.
Godt å være på Føllingstua
Aud Kristin og Gaute Rømo har
hele tiden hatt fokus på renhold og
forbedring av kvaliteten på produktet.
I tillegg til å bygge nye og bedre
hytter, samt å renovere de eldste,
har fokus de 3 siste årene vært på
sertifisering. Føllingstua valgte å
satse på ”Norsk økoturisme” som
sertifisering. Det på grunn av deres
fokus på økologi, lokal kultur og
historie.
Målet er at gjesten skal synes det er
både interessant og godt å være på
Føllingstua.
For å nå målet er hyttekvaliteten
bedret, campingarealet vatret opp
og pusset opp. Sertifisering er
gjennomført. Nytt serviceanlegg
for bobiler er etablert. Det er også
arbeidet med å forbedre den daglige menyen.
God beliggenhet
Føllingstua ligger ved sørenden av
Snåsavatnet, ca. 200 m fra E6. Her
tilbys helårscamping og døgncamping. Ca. halvparten av kapasiteten
på campingarealet er belagt av
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faste campere. Den andre halvparten, med best lokalisering i forhold
til vannet og utsikten, er forbeholdt
gjennomgangstrafikken. I tillegg til
camping er det 13 hytter og 3 rom
til utleie. 3 hytter er på 38 m2 med
2 soverom, bad, kjøkken og stue.
Disse hyttene leies ut med oppredde senger. 4 hytter har ett soverom,
bad og minikjøkken. 6 hytter er
med enkel standard. Disse er de to
siste årene renovert.
I høysesong tilbys frokost og middag til gjestene.
I tillegg til campingdrift tilbys
selskaps- og møtelokale.
Det som kjennetegner bedriften og
som gir godt omdømme er beliggenheten i naturskjønne omgivelser
og renholdet.
Det har stort sett vært stigende omsetning hvert år, og siste år passerte
omsetningen 3 mill. kroner.
Utvikling og utbygging har vært
gjort gradvis etter som behovet har
vist seg.
Tilpasset bobiler
Nå blir areal vatret opp og tilpassett den økende mengden av bobiler. - Det er da et ønske at bobilene
velger campingplasser i stedet for
rasteplasser for overnatting, sier
Gaute Rømo.

- Kommunene må samarbeide med
campingnæringen om dette markedet. Billig, nesten gratis bobilparkering for overnatting i bysentra vil
undergrave næringen.

Naturskjønne
omgivelser

Foto: Steinar Johansen

ansen

Føllingstua Camping
Type virksomhet: Campingplass.
Lokalisering: Ved E6 13 km nord for Steinkjer i Nord-Trøndelag. Et velegnet stoppested mellom Oslo og Lofoten eller
Nordkapp.
Etableringsår: 1995.
Organisering: Enkeltmannsforetak.
Samarbeidspartnere: NHO Reiseliv, Trøndelag Reiseliv,
Innherred Reiseliv, Kystriksveien, Norsk Økoturisme.
Produkter: Overnatting i hytter, rom, med bobil, campingvogn eller telt. Daglig matservering i høysesong. Selskaps- og
møtelokale. Båt- og kanoutleie. Salg av fiskekort.
Ansatte/årsverk: I høysesong: 9. Resten av året: 4.
Kapasitet: 76 plasser for campingvogn/bobil og telt. 65 sengeplasser i hytter og rom.
Serveringslokale til 80 personer.
Hjemmeside: www.follingstua.no eller www.follingstua.com

ANALYSE AV REGNSKAPENE
FØLLINGSTUA CAMPING
					
TEKST

2011

2012

2013

Salgsinntekter

1060

1013

1024

Leieinntekter

1790

1952

2019

SUM DRIFTSINNTEKTER

2850

2965

3043

Varekostnad

346

438

300

Lønnskostnad

986

1029

1025

Ordinære avskrivinger

206

191

191

Andre driftskostnader

774

701

744

2312

2358

2259

DRIFTSMARGIN

538

607

784

Finansposter

130

132

95

ÅRSRESULTAT

408

475

689

3000

2772

2688

SUM DRIFTSKOSTNADER

BALANSEREGNSKAP
Eiendeler
Varelager
Sum fordringer
Bank/kasse
SUM OMLØPSMIDLER

9

24

209

134

62

45

21

187

263

179

3187

3035

2867

Annen egenkapital

531

506

591

SUM EGENKAPITAL

531

506

591

Sum langsiktig gjeld

2360

2266

2099

Sum kortsiktig gjeld

296

263

176

SUM GJELD

2656

2529

2275

SUM GJELD OG
EGEN KAPAITAL

3187

3035

2866

SUM EIENDELER

Tilbyr frokost
og middag til
gjestene

14
111

Foto: Steinar Johansen

Kommentar til regnskapet
Bedriften er et enkeltmannsforetak.
Bedriften har de 3 siste år hatt en jevnt økende omsetning og passerte i 2013 3 mill. i omsetning, en økning på 6,7 % på 3 år. Dette er
bedre enn næringen samlet i Midt-Norge.
Bedriftens driftskostnader utgjør totalt 74,2 % av omsetningen. Dette er gunstig i forhold til mange andre bedrifter. Dette tallet må ses
opp mot at det er et personlig firma. Det er bokført lønninger til leid
hjelp, samt til Aud Kristin. Det ligger ikke inne lønn til eier (Gaute).
Resultatet i bedriften har økt med 68,8 % i løpet av 3 år. Dette
henger sammen med at bedriften har utviklet nye tilbud og har en
oppgradert bedrift hvor det kan tas ut høyere priser enn før.
Bedriften har en lånegjeld på 2,1 mill. Dette er akseptabelt med
tanke på at det er gjennomført store investeringer de senere årene.
Bedriften har ingen driftskreditt. Kortsiktig gjeld er beskjeden.
Omløpsmidler sett i forhold til kortsiktig gjeld ligger på ca. 1 som er
normalt.
Konklusjon: Føllingstua er en campingbedrift som har vist stigende
resultater i senere år. Oppgraderingen av bedriften er kommet langt,
og bedriften fremstår som veldrevet og har fått god standard. Den videre utvikling vil fortsatt kreve stor innsats fra eierne. Utviklingen er
langt bedre enn gjennomsnittet for campingbedriftene i Midt-Norge.
Foto: Steinar Johansen
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Fagernes Campingpark AS

Fokus på service,
fornyelse, vedlikehold og kvalitet

Vertskapet på Fagernes Campingpark.
Foto: Tine Bratrud.

Folkets favorittcamping 2014
Fagernes Campingpark er
kåret til Årets Campingplass av
Norsk Caravan Club i 2010 og
ble i 2013 og 2014 kåret til folkets
favorittcamping av Campingportalen.no.
Hardt arbeid og mye omtanke
Fagernes Campingpark var fra
gammelt av et jorde tilhørende Nes
Gard. Etter 2. verdenskrig ble det
drevet enkle former for campingvirksomhet på området. Familien
på Nes Gard solgte campingområdet i 1990. Familien Kroon har
eid og drevet plassen siden den
tid. Ekteparet Anne og Kees Jan
Kroon skapte i løpet av 1990-tallet en unik campingplass. Med
hardt arbeid og mye omtanke la de
grunnlaget for den solide bedriften
som Fagernes
Campingpark er i dag.
Kees Jan, opprinnelig fra Nederland, var snekker og treskjærer, og
bygde flere nye hytter, nytt sanitæranlegg og ny resepsjon. Hans
utskjæringer setter den dag i dag
sitt personlige preg på Fagernes
Campingpark. Anne er nå pensjonist, men har fortsatt utallige arbeidstimer i parken. Sønnene Ivar,
Frans og Erik står i dag som eiere
av plassen, mens det er Erik med
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samboer Kaja Funder Idstad som
står for driften.
I hjertet av Valdres
Parken er en helårs, 4-stjerners
campingplass som ligger idyllisk
til ved Strandefjorden. Fagernes
Campingpark har de siste årene
investert bl.a. i nytt sanitæranlegg,
ny høystandard hytte, lekeområde
og vanntrampoline.
Bygdebyen Fagernes ligger i 5
min. gangavstand fra parken med
gangveg langs fjorden. Fagernes
i dalføret Valdres er et ypperlig
utgangspunkt for flotte naturopplevelser. Valdres har mye å by på
– sommer som vinter.
Valdres Folkemuseum er campingens nærmeste nabo og dekker 104
mål på Storøya med nesten 100 hus
og anlegg i tillegg til ca. 20.000
gjenstander. Ved campingparken
ligger Strandefjorden og Neselva
med gode muligheter for fiske av
ørret, sik og abbor. I Valdres finnes
også mange andre gode fiskevann,
både i lavlandet og i fjellet.
Tilbyr sykkelutleie
Campingparken tilbyr sykkelutleie
av vanlige sykler og el-sykler, hvor

”

Vi legger
hele oss i bedriften.
Det handler om ære
og verdighet
i jobben

gjesten kan sykle langs den gamle,
men nå asfalterte jernbanetraséen
som går helt til Bjørgo stasjon.
Dette er en av mange sykkelturer
Valdres kan by på.
Sentral beliggenhet
Fagernes sentrum ligger i gangavstand til campingparken. Dette setter mange bobilturister stor pris på.
Dagligvarehandelen kan fint gjøres
til fots, mens bilen står parkert på
området.

Nytt
lekeområde

Fagernes Campingpark AS
Type virksomhet: Campingplass med hytte- og leilighetsutleie.
Lokalisering: Ved Strandefjorden, 300 m utenfor Fagernes
sentrum - langs E16 midt mellom Oslo og Bergen.
Etableringsår: 1990 i familien Kroon, men det har vært drift på
området (i enkle former) siden 1950-tallet.
Organisering: Drives av Erik med samboer Kaja F. Idstad som
daglig leder.
Samarbeidspartnere: Norway East-West, Norsk Caravan Club,
NHO Reiseliv, Valdres Destinasjon, Munkekroen, Fagernes Handelsstand, Valdresmusea.
Produkter: Plasser til bobiler, vogner og telt. Hytter og leiligheter. Utleie av båter, sykler, el-sykler. Badestrand og fiskebrygge.
Ansatte/årsverk: Ca. 5 årsverk.
Kapasitet: 200 standplasser for vogner/bobiler/telt (herav 70
fastliggende), 19 hytter og 4 leiligheter (til sammen 120 sengeplasser).
Hjemmeside: www.fagernescampingpark.no

Alle ansatte
tar kurset
”Valdresvert”

Fokus på
å holde
bygningsmassen og
uteområdene
i orden

ANALYSE AV REGNSKAPENE
FAGERNES CAMPINGPARK AS			
			
TEKST

2011

2012

2013

4 818

4 938

5 562

136

2

34

4 954

4 940

5 596

208

225

281

1 177

1 657

1 601

585

597

555

Andre driftskostnader

1 881

1 923

1 768

SUM DRIFTSKOSTNADER

3 851

4 402

4 205

DRIFTSMARGIN

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Varekostnad
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger

1 103

538

1391

Finansposter

259

309

291

RESULTAT FØR SKATT

844

229

1100

Skattekostnad

234

64

317

ÅRSRESULTAT

610

165

783

Til utbytte

0

0

0

Udekket tap

0

0

0

Overført annen egenkapital

610

165

783

SUM OVERFØRINGER

610

165

783

8 905

10 659

10 959

82

143

276

3

2

5

137

98

210

Bank / kasse

2 019

2 378

2 152

SUM OMLØPSMIDLER

2 241

2 621

2 643

BALANSEREGNSKAP
SUM ANLEGGSMIDLER
Kundefordringer
Varelager
Sum fordringer

SUM EIENDELER

Kommentar til regnskapet
Bedriften har hatt en betydelig omsetningsøkning fra 2012
til 2013 på 13,3 %. Dette er sannsynligvis resultatet av et
oppgradert campingprodukt med blant annet tung satsing på et
moderne toalettanlegg kombinert med profesjonell drift.
Bedriftens driftskostnader utgjør totalt 75,1 % av omsetningen.
Dette er gunstig i forhold til mange andre bedrifter.
Resultatet i bedriften ligger på 1,1 mill. av en omsetning på 5,5
mill., det vil si 20 %. Dette er meget bra i bransjen. Et godt resultat henger sammen med at bedriften har utviklet nye tilbud
og har en oppgradert bedrift hvor det kan tas ut høyere priser
enn før, samt god markedsføring.
Bedriften har en langsiktig gjeld på 6,7 mill. Dette er noe høyt,
og en er avhengig av at driften gir gode resultater over flere
år. Bedriften har en bank- kassebeholdning på vel 2 mill. ved
årsskiftene, noe som tyder på god likviditet. Ut fra dette kan
bedriften med fordel vurdere en raskere nedbetaling av langsiktig gjeld.
Omløpsmidler sett i forhold til kortsiktig gjeld ligger på 2,8,
noe som viser en solid bedrift som er godt drevet.

11 146

13 280

13 602

Aksjekapital

1 000

1 000

1 000

Annen egenkapital

3 979

4 143

4 926

SUM EGENKAPITAL

4 979

5 143

5 926

Sum langsiktig gjeld

5 462

7 399

6 735

Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD
SUM GJELD OG
EGENKAPITAL

704

738

940

6 166

8 137

7 675

11 145

13 280

13 601

Konklusjon: Fagernes Campingpark AS er en solid bedrift
med gode resultater sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen. Likviditeten er meget god (2,8), lønnsomheten er også
god med 10,6 %. Bedriften er solid med en egenkapitalandel
på 43,6 %.
Foto: Tine Bratrud.
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Hamre Familiecamping

Gøy for barna

Vil skape gode minner for barna
Hamre Familiecamping ligger
idyllisk til ved den kjente badestranda Hamresanden i Kristiansand og er nærmeste camping
til Dyreparken.
Vertskap er Hans og Erik Moen.
Sommersesongen har vært god og
stabil i mange år. Vintersesongen
har vært varierende, noe som kan
skyldes redusert aktivitet i byggebransjen. Samtidig har vintersesongen enkelte år gitt like mange gjester som i skoleferien om
sommeren.
Fokus på familier
Bedriften har hatt fokus på å være
et feriested for familiene som besøker Kristiansand. Det har naturlig
nok vært stor tilstrømning av gjester i forbindelse med Dyreparken
og kaptein Sabeltann. Etter konflikten mellom de to forannevnte, hvor
Hamre Familiecamping ble veldig
såbar, endret de den markedsmessige tenkingen. Campingplassen er
et godt feriested også for den som
ikke skal i Dyreparken. Bedriften
har ikke arealmessige utvidelsesmuligheter. De har derfor begrensede muligheter for å investere i
plasskrevende fasiliteter/aktiviteter.
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Alltid rent sanitæranlegg
Sanitærbygget er renovert. Med
begrenset areal valgte bedriften
å oppgradere eksisterende bygg,
og det ble lagt vekt på et nytt og
moderne uttrykk. De har også lagt
ekstra stor vekt på renholdet, og
vasker sanitæranlegget fire ganger
i døgnet. Rene toaletter, uansett
når du måtte komme på døgnet, er
noe av det viktigste på en campingplass, og bedriften har fått veldig
mange gode tilbakemeldinger på
dette.
Alle hytter og rom er renovert innvendig, og bedriften er opptatt av å
drive kontinuerlig vedlikehold. De
ønsker at mest mulig av anlegget
skal se tilnærmet nytt ut til enhver
tid. Dette gjenspeilet seg i etterspørselen sist sesong, der de eldste
hyttene, som snart er 30 år, var mer
populære enn de største og mest
velutstyrte hyttene.
Ny lekeplass
Lekeplassen ble oppgradert i 2013.
Det var et bevisst valg å redusere
litt på campingarealet til fordel for
lekeplassen og barna. En viktig
målsetting for bedriften er at barna
skal ha det moro, slik at gode minner skapes - minner som gjør at de
ønsker seg tilbake, også i fremti-

den når de selv har barn og skal på
campingferie.
Camping - en opplevelse
- Camping er en fantastisk ferieform og en opplevelse i seg selv
- for hele familien. Det gir både
nærhet, frihet og fleksibilitet. Det
er viktig at forståelsen for dette blir
markedsført i sterkere grad, også i
nasjonal sammenheng, mener Erik
Moen.
- Opplevelsene er hva som får oss
til å dra til våre valgte destinasjoner. Overnatting på en campingplass er i tillegg til å være en plass
du sover, også en del av opplevelsen.
En viktig målsetting
for bedriften er at
barna skal ha det
moro, slik at gode
minner skapes

”

Hamre Familiecamping AS
Type virksomhet: Camping/hytter.
Lokalisering: Hamre, Kristiansand.
Etableringsår: 30 år for nåværende eier, men plassen ble
etablert på 1960-tallet.
Organisering: Familieeid AS. Erik og Hans Moen.
Produkter: I all hovedsak overnatting.
Ansatte/årsverk: 3,5 - 30. 7 årsverk.
Kapasitet: 202 campingtomter, 41 hytter (168 senger).
Hjemmeside: www.campingplassen.no

ANALYSE AV REGNSKAPENE
HAMRE FAMILIECAMPING A/S			
			
TEKST
Salgsinntekter

2013

3 464

1 366

1 741

95 771

10 621

8 761

SUM DRIFTINNTEKTER

13 035

11 987

10 502

Varekostnad

2 531

861

1 084

Lønnskostnad

3 311

3 308

3 023

708

786

730

Ordinære avskrivninger
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSMARGIN

Bedriftens totale driftsinntekter har gått ned med 19,4 % fra 2011
til 2013. Det er reduksjon i både salgsinntekter og leieinntekter.
Endringer skyldes delvis redusert omsetning i vinterhalvåret som
følge av mindre byggeaktivitet i regionen og færre gjestearbeidere.
En del av nedgangen i omsetningen kan også tilskrives at en del av
salgsvirksomheten er flyttet til andre selskaper.
Spesifisert driftsregnskap for 2013 viser at 82,7 % av bedriftens inntekter stammer fra utleie av camping, hytter og leiligheter, 17,3 % av
inntektene stammer fra salg og servering.
Bedriftens kostnader utgjør hele 86,8 % av omsetningen. Samleposten ”andre driftskostnader” utgjør hele 40 % av omsetningen. At denne er så høy henger sammen med at det de siste årene har vært gjort
betydelige investeringer i oppgradering av bedriften, og dette er i stor
grad finansiert over drift. Bedriften har ingen langsiktig lånegjeld til
banker.
En driftsmargin på 13,2 % i 2013 er under normale omstendigheter
for lavt, men kan forklares med at kostnader med oppgradering av
bedriften er finansiert over driften. Driftsmarginen har vist en fallende
tendens, og har gått ned med hele 30 % siden 2011. Bedriften har
ikke langsiktig gjeld og har dermed beskjedne finanskostnader. Dette
redder et akseptabelt årsresultat på 10 %. 50 % av årsresultatet for
2013 er ført som konsernbidrag.
En lønnsprosent på 28,9 % er relativt høyt når en ser på fordelingen
av inntektene på 82,7 % leieinntekter og 17,3 % gjelder salgsinntekter. Det er utført 8 årsverk på bedriften i 2013.
Likviditeten er god. Balanseregnskapet viser en solid bedrift med
en egenkapitalandel på 80,7 %. Regnskapet viser en beholdning av
likvide midler på rundt 4,5 mill. de siste 3 år. Bedriftens kortsiktige
gjeld er høy, men må ses i sammenheng med at bedriften ikke har
langsiktig lånegjeld.

2012

Andre driftsinntekter

Andre driftskosnader

Kommentar til regnskapet

2011

Finansposter
RESULTAT FØR SKATT
Skattekostnad

4 499

4 493

4 275

11 049

9 448

9 112

1 986

2 539

1 390

74

118

133

2 060

2 657

1 523

579

745

464

1 481

1 912

1 059

Til utbytte

0

0

0

Udekket tap

0

0

0

Konsernbidrag

360

252

508

SUM OVERFØRINGER

360

252

508

SUM ANLEGGSMIDLER

9 666

10 275

10 102

Varelager

1 380

1 468

1 860

Sum fordringer

1 527

1 959

2 491

Bank/Kasse

4 603

4 482

4 624

ÅRSRESULTAT

BALANSEREGNSKAP

SUM OMLØPSMIDLER

7 510

7 909

8 975

17 176

18 184

19 077

325

325

358

Annen egenkapital

12 829

14 489

15 040

SUM EGENKAPITAL

13 154

14 814

15 398

SUM EIENDELER
Aksjekapital

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

Sum kortsiktig hjelp

4 021

3 369

368

SUM GJELD
SUM GJELD OG EK

4 021

3 369

368

17 175

18 183

19 078

Konklusjon.
Hamre Familiecamping A/S er en solid og veldrevet bedrift. Til tross
for dette viser resultatet en nedgang på knapt 20 % på 3 år. Dette viser
ifølge eierne hvor avhengig bedriften er av aktiviteten i næringslivet
i regionen. Bedriften har ingen arealer for ekspansjon, og sett ut fra
disponibelt areal er omsetningen høy.
Bedriften har ingen langsiktig lånegjeld til banker, noe som er spesielt
i bransjen. Dette vil, sammen med det faktum at bedriften er ferdig
oppgradert, gjøre at en bør forvente enda bedre resultater i de kommende årene, forutsatt at eksterne forhold som påvirker bedriften ikke
endrer seg i negativ retning. Disse forhold er aktiviteter i Dyreparken
om sommeren og aktivitet i det øvrige næringsliv om vinteren.
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Bobilmarkedet

Ønsker oppmerkede plasser
Bobileieren bruker bobilen
hyppig. Hele 72 døgn i året! Den
typiske bobileieren er et voksent
par i aldersgruppen 50-69 år.
Dette viser en undersøkelse som
Norsk Turistutvikling AS gjennomførte for Nasjonalt Campingnettverk, i samarbeid med Oppland
fylkeskommune og Norsk Bobilforening. Spørreundersøkelsen ble
gjennomført i september 2012, og
var rettet mot medlemmer av Norsk
Bobilforening i september 2012.
Nær 2000 bobileiere svarte på undersøkelsen.

Det er viktig for bobilistene at oppstillingsplassen på campingplassen/
bobilplassen har plant underlag
med fast dekke og oppmerkede
plasser. Det kan gjerne være asfalt,
alternativt grus, der bobilen skal
parkere. I tillegg bør det være et
grøntområde (gress) i tilknytning
til hver oppstillingsplass med plass
for bord og stoler. Det er viktig for
mange at plassen er oppmerket og

Ved siste årsskifte var det vel
36000 registrerte bobiler i Norge.
Det har vært en økning i antall
nyregistrerte bobiler de senere år. I
2013 ble det solgt nær 3000 nyregistrerte bobiler i Norge.
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De viktigste aktivitetene for bobilturisten er kortere vandreturer
og spaserturer, samt shopping og
vandring i bysentrum. Besøk på
attraksjoner og museer er viktig for
om lag halvparten av bobilistene.

når de kommer tilbake. Dette sikrer
også at det er god nok plass mellom bobilene slik at brannsikkerheten blir ivaretatt.
De viktigste fasilitetene på campingplassen eller bobilplassen er
muligheter for tømming av spillvann og toalett, samt påfylling av
vann og tilkobling til strøm. Det er
viktig å tilrettelegge med adskilte
soner for tømming og tilkobling til
vann, slik at spillvann og kloakk
ikke søles på tilkoblingspunktene
for rent vann. Om lag halvparten
mener at det er viktig med tilgang
til sanitæranlegg.
God service og vertskap er viktig
for bobilgjestene. Likeledes er fred
og ro ved overnattingsstedet verdsatt av svært mange.

Oppstillingsplasser

nummerert, slik at bobilistene kan
ta med seg bobilen på dagsutflukter, for så å få den samme plassen

Det er ønskelig med noen bobilplasser som er spesielt tilrettelagt
for dem som kommer sent på
ettermiddagen/kvelden og vil reise
videre tidlig neste morgen.

Campingundersøkelsen

Stranda Feriesenter

Kristiansand Feriesenter

Viktig med vedlikehold
Renhold og en ryddig og velstelt
campingplass mener markedet
er svært viktig. Bygninger må
være velholdte. Førsteinntrykket av plassen er viktig. Service
og lokalkunnskap er også svært
viktig.
Dette viser en spørreundersøkelse
rettet mot norske og tyske brukere
av campingkortet Camping Key
Europe som Norsk Turistutvikling
AS gjennomførte i nettverk for
campingnæringen. I tillegg ble
gjester ved tre campingplasser
forespurt om å delta i undersøkelsen.
Undersøkelsen ble gjennomført
i perioden september – oktober
2013. Vel 900 campinggjester svarte på undersøkelsen.
Gjennomsnittlig alder på de intervjuede campinggjestene er 55 år.
Om lag halvparten har feriert på
campingplasser sammen med barn
eller barnebarn i løpet av sommeren 2013. Gjennomsnittlig antall
overnattingsdøgn på campingplasser i sommersesongen var 13 netter

Dette mener
campingjestene

i Norge og 13 netter i utlandet. De
som har sesongplass overnatter i
gjennomsnitt 30 døgn i sommersesongen.
Tilbakemeldinger fra campinggjestene
Det er svært viktig at det er
strømuttak ved hver oppstillingsplass. Det er også svært viktig at
plassene er plane. Videre er det
viktig med kortklipt gress, vannuttak, avløp for gråvann og nummererte plasser. Mange er opptatt
av at det må være god avstand mellom enhetene pga. brannsikkerhet.
Inne i sanitæranlegget er det svært
viktig at det er knagger, hyller og
søppelbøtter i hvert toalett- og
dusjrom. Likeledes er det viktig at
det er tilstrekkelig med varmt vann.
Betalingen for dusj må være enkel
(markedet ønsker helst ikke pollett,
og varmtvannet kan gjerne være
inkludert i overnattingsprisen).
Skifterom og dusj bør være adskilt,
slik at rene og tørre klær ikke blir
våte.

Utleiehyttene/-leilighetene bør
ha terrasse eller egen uteplass,
komfyr, dekketøy, oppvaskutstyr,
vaskemidler og wc/dusj. Også her
er det viktig at det er tilstrekkelig
med knagger, hyller, kleshengere
mv. i toalettrom, soverom og gang.
Sluttvask er det en del som ønsker.
Av andre forhold ønsker mange at
det er innkjøpsmuligheter for matvarer (med ferskt brød om morgenen). Gratis wifi/internettilgang er
viktig.
Av aktivitetstilbud er bademuligheter og turveger for kortere rusle- og
sykkelturer viktigst.
Nettsider er svært viktig for å nå
campingturistene.Viktigste informasjonskanal er campingplassenes
egne hjemmesider, samt camping.
no.
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komplett bookingog administrasjonssystem for

Camping
VisBook er en løsning som griper inn i alle forretningsprosesser i den daglige drift. Fra gjesten
bestiller sitt opphold til gjesten reiser igjen vil VisBook understøtte deg som vert slik at du kan
fokusere på gjesten. Når gjesten reiser / har reist, leverer VisBook det du trenger av løsninger for
fakturering, betaling og regnskap.
Siden 1995 har vi levert løsninger og sammen med våre kunder utviklet VisBook til slik det er i dag.

Booking av overnatting

NYHETER!

Booking av aktiviteter

- IKAS fakturaoppfølging, integrert system for oppfølging av
utsendte fakturaer. Oppgjøret kommer rett på bedriftens
egen bankkonto.

Datakasse for restaurant og varesalg
Alle våre løsninger har siden 1998 vært nettsky basert og det betyr:
Ingen egne servere

- EHF faktura og automatisk innkvittering i VisBook når kunden
betaler fakturaen.
- Integrerte trådløse betalingsterminaler.

Automatisk backup
Lave driftskostnader

- Ny channel manager som gir toveis integrasjon mot flere
bookingkanaler.

Ubegrenset brukertilgang

- Publiseringsløsning med responsivt design.

Sanntidsbooking på web, mobil og via channel
managent for andre kanaler

VisBook AS 2512 Kvikne

Telefon: 62 48 49 80

Telefax: 62 48 49 81

E-post: support@visbook.no

Org. nr. 980 419 088

Tips

Hva bør campingplassene være
oppmerksomme på?
Undersøkelsene som er foretatt i
regi av campingnettverket, viser
at campingplassene bl.a bør være
oppmerksomme på følgende:
•

•
Stranda Feriesenter

•
Sveastranda Camping

•

•

en
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Generelt fokus på vedlikehold,
renhold og ryddighet. Hold
orden både inne og ute; klipp
gress, beskjær trær mv.
Tiltalende sanitæranlegg med
god standard og hyppig vedlikehold. Godt renhold på
sanitæranlegg og fellesarealer.
Hyppig sjekk av toalettpapir/
såpe. Det kan vurderes om
dusj/varmtvann skal inkluderes
i døgnpris.
Bruk av andre løsninger enn
polletter eller mynter ved bruk
av varmtvann (eks. bruk av
kort, forhåndsbetaling ved ankomst eller inkludert i overnattingskostnaden).
Husk på knagger og søppelbøtter i alle toalett- og dusjrom,
samt i hytter og leiligheter.
Oppstillingsplasser som er
plane og med fast dekke, i
tillegg til at de er nummererte
og oppmerkede – slik at sikkerhetsavstander sikres og plassen
beholdes selv om den forlates i
løpet av dagen.

•

Vurdere mulighet for forhåndsbooking av oppstillingsplasser.

•

Strømuttak og vannuttak ved
hver oppstillingsplass.

•

Tømmeplasser for toalett og
gråvann. Adskilt areal for tøm-

mestasjoner og vannpåfylling.
Viktig med god merking.
•

Enklere oppstillingsplasser
for bobiler for å stå trygt over
natten til en billigere pris.

•

Utleiehytter bør ha egen uteplass og være godt utstyrt med
komfyr, kjøkkenredskaper,
servise, bestikk, toalettpapir,
vaskemidler, dyner og puter.
Husk på detaljer som eksempelvis lamper ved senger og
belysning over kjøkkenbenk.

•

Sluttrengjøring og sengetøy/
håndklær ønskes av mange.

•

Informasjon, skilting og noe
tilrettelegging for kortere vandreturer fra campingplassen.

•

Tilrettelegging for barn og
ungdom med bl.a. lekerom, lekeapparater, biljard, bordtennis,
treningsapparater og tv-rom.

•

Internettilgang er svært viktig.

•

Håndheving av regler om ro på
plassen etter kl. 23.00.

•

Yt alltid god service. Hyggelig
vertskap og ansatte med lokalkunnskap er viktig.

•

Utvidelse av åpningstider, både
sesongforlengelse vår/høst og
økt åpningstid morgen/kveld.
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Innovasjon Norge

Velkommen til samarbeid!
Vi ønsker å være campingnæringens foretrukne markeds- og
utviklingspartner. Våre tjenester
skal bidra til utvikling av norsk
campingnæring og profilering av
Norge som reisemål, for gjennom
dette å gjøre norsk reiselivsnæring
mer konkurransedyktig.
Campingnæringen er en stor og
viktig næring og utgjør ca. 730
statistikkpliktige bedrifter. I 2013
var det 6,8 millioner gjestedøgn på
norske campingplasser.

Audun Pettersen, direktør i Innovasjon
Norge

”

Det er evne og vilje i
campingnæringen
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Men den internasjonale konkurransen om de reisende blir stadig
hardere. Stadig flere land og destinasjoner satser tungt på utvikling
og markedsføring av reiselivsopplevelser. Dette, sammen med
blant annet økonomisk usikkerhet i
mange av våre viktigste markeder
og et høyt prisnivå i Norge, gjør at
vår markedsandel i de internasjonale markedene er under press.
Samtidig som deler av campingnæringen sliter med dårlig lønnsomhet, investeres det som aldri

Camping i Hardanger
Foto: CH - Visitnorway.com

før. Våre tall viser at det har blitt
investert opp mot 400 millioner
kroner i norsk campingnæring de
siste 4-5 årene. Det viser at det er
evne og vilje til å satse i næringen.
Innovasjon Norge skal bidra til
økt kommersialisering i norsk
reiselivsnæring. For å oppnå dette
innenfor dagens rammer, kan vi
ikke bistå alle, men der vi bidrar,
skal vi gjøre en forskjell. Vi skal ha
et effektivt breddetilbud, men samtidig investere mer tid og ressurser
til kundene med størst potensial og
som bidrar til økt verdiskaping for
hele norsk reiseliv og samfunnet
for øvrig.
Vi tilbyr i dag finansiering, profilering, kompetanse, rådgivning og
nettverk til campingnæringen. Les
mer om våre tjenester på www.innovasjonnorge.no/reiseliv eller en av
våre rådgivere som kjenner reiselivet og hjelper deg med å lykkes.
Audun Pettersen
Direktør reiseliv og kultur

Campinghytte
Foto: CH - Visitnorway.com

Campinggjester
Gerhard Fitje, 32 år fra Harøy er fornøyd campinggjest ved Stranda Feriesenter
- Hvorfor drar du på campingferie?
- Det at en enkelt kan flytte seg fra plass til plass er en viktig årsak. Campingplassen er tilrettelagt og godt egnet for ferie med
barn. En kommer tett innpå og blir kjent med nye folk. En får
også sett mer av området enn man gjør på et hotell.
Gerhard ferierer på Stranda Feriesenter på grunn av de nye
fasilitetene som nytt servicebygg, resepsjon med pub og
enkel matservering.
- Det er også sentrumsnært, men allikvel nær fjell hvor man
kan gå på tur både sommer og vinter.
Gerhard mener at førsteinntrykket er det viktigste ved valg av
campingplass. Det skal være rent og fint, gode sanitære forhold,
sentrums- og naturnært.
- Det bør også være gode leketilbud for barn og unge og fine fellesarealer.

Foto: Privat

God service er viktig
God service, bra standard og renslighet er noe av det campinggjestene setter stor pris på. Her er noen
kommentar fra gjesteundersøkelsen
som ble gjennomført på campingplasser sommeren 2014.

Vennlig og hyggelig
møte med innehavere,
området virket godt
vedlikeholdt og det
var ryddig og rent på
utearealene.
Stille og rolig

Very very good
camping. My kids are
pleased. Thank you!

Vi ble mottatt og
behandlet både
profesjonelt og
på en veldig
hyggelig måte

Veldig god service:)
Ikke dårlig å få
varmt brød til
kveldsmat når en
ankommer kl 21.00!
Veldig rein
og fin
campingplass
med super
service!
Fantastisk
personale og
veldig bra
aktivitetstilbud.

Alles war perfekt,
traumhafte Umgebung,
absolut ideale Badeund Spaziermöglichkeiten für Mensch und
Hund, kurze Wege zu
den Sanitäranlagen, ein
Shop, der alles bietet was
das Herz begehrt, nette
und persönliche
Betreuung in einem
Familienbetrieb. Wunschlos glücklich, nochmals tausend Dank !

Beliggenheten
er god; fjell,
fjord, sentrum og andre
destinasjoner.

Vi synes det er
veldig bra her.
Hyggelige folk.
God service. Veldig
rent. God mat. Fine
hytter. Fantastisk
utsikt. Altså: i det
hele tatt veldig bra.
Hold fram som dere
stevner!
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Alle varene rett i lomma!
Enkel, effektiv og trygg bestilling med vår nye App

ASKO forenkler din hverdag med å lansere appen ASKO Mobilhandel. Her kan du bestille varer,
skanne strekkoder, korrigere ordre og motta ordrebekreftelse hvor som helst og når som helst.
Last den ned på asko-netthandel.no, App Store eller Google Play og bestill varer trygt og enkelt!
www.asko-netthandel.no

