Vadehavscamping ved Emmelev Klev Pladsen er et besøg værd med unik beliggenhed blot 100 meter fra Vadehavet og alligevel ligger i læ bag diget
midt i Nationalpark Vadehavet. Pladsen er netop moderniseret og har nu kapacitet til 58 autocampereren.

Vadehavscamping ved Emmelev Klev er et besøg værd
Vadehavscamping ved Emmelev Klev moderniseret for 1,2 mio. med støtte fra LAG Haderslev-Tønder
Vadehavscamping byder nu også autocampister velkommen med gode faciliteter. Her er fast bund, strøm og læ
for vinden midt i den storslåede vadehavsnatur. Her finder du som gæst udover den unikke beliggenhed også en
ro, som man ikke finder mange steder.
De nye ejere af Vadehavscamping har netop investeret 1,2 millioner kr. i modernisering og omlægning af pladsen,
så der nu er plads til 58 autocampere midt i Nationalpark Vadehavet.
Der er fortsat plads til traditionelle campingvogne og telte samt hytteudlejning.
Hele pladsen og tilkørslen er omlagt og forstærket, så autocampere og campingvogne ikke længere kører fast, og
der er gravet ny strømforsyning ned, så alle kan koble sig direkte til strøm.
Ligeledes er køkken- og opholdsrummet på pladsen istandsat med et overdækket område, terrasse og
grillfaciliteter og pladsen har pool samt gode sanitære forhold.

”På baggrund af den store tendens og interessen i at holde ferie i autocamper, har vi øget fokus på autocampere
og optimeret pladsens indretning til en autocampervenlig plads” Fortæller ejerne.
”Vi har nu de faciliteter på campingpladsen, som autocamperne efterspørger; midt i storslået natur, strøm og
gode sanitære forhold, hvor autocamperne kan tømme og rense deres beholdere.
”Der er mangel på kvalitetspladser og specielt til autocampere, så vi vil klart bidrage til at styrke niveauet med
vores optimering af pladsen.”
Modernisering af pladsen er støttet med 545.000 kr fra LAG Haderslev-Tønder. ”Det er et stærkt initiativ og vi
håber at autocampisterne får øjnene op for de fine faciliteter” udtaler Johanne Ludvigsen, formand for LAG
Haderslev-Tønder. ”Projektet bidrager til LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi, idet forbedringerne af
faciliteterne på pladsen, er med til at give turister mulighed for at få naturoplevelser lige midt i Nationalpark
Vadehavet og samtidig er med til at skabe arbejdspladser i området både på selve campingpladsen, hos
samarbejdspartnere og turistvirksomheder i området”
Vadehavscamping ejes i dag af 3 lokale interessenter, der overtog stedet marts 2018, nemlig Allan Wind, Lene og
Jannick Clausen samt Pia og Morten Gram.
De er alle født og opvokset i vadehavsområdet og er betagede af den storslåede natur, en oplevelse som de gerne
vil dele med besøgende. Nu glæder de sig til, at der bliver leben af gæster på pladsen, hvor de især arbejder på at
’slå igennem’ med besøg af tyske autocampister.
De nye ejere, der alle er fra nærområdet er nye som iværksættere i turist-branchen, men har stærke kompetence
fra erhvervslivet.
Vadehavscamping er beliggende indenfor kystbeskyttelseslinjen, så omlægningen af campingpladsens bund mm
har krævet tilladelse fra Kystdirektoratet og Tønder Kommune.
Fakta:
LAG-ordningen er en del af EU’s landdistriktspakke, hvor der er afsat EU-midler til at fremme lokal udvikling og
attraktive levevilkår i landdistrikterne.
Næste ansøgningsfrist til LAG Haderslev-Tønder er 8. september 2019.
Har du allerede nu en god ide til gavn for dit lokalområde, så tag kontakt til LAG koordinator Solveig Kappel, der
kan hjælpe dig med informationer om ordningen.
Især projekter der skaber erhvervsudvikling og arbejdspladser vil nyde fremme.
Læs mere om ordningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.livogland.dk
Yderligere oplysninger:
Formand, Johanne Ludvigsen, mobil 6178 3318
Solveig Kappel, LAG koordinator, mobil 2014 8609

