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Det er et af de spørgsmål, vi oftest får, når vi fortæller, at vi forventer 25-30.000 deltagere til Landsstævnet i 

Svendborg i 2021. 

Langt de fleste deltagere bor dels på skoler rundt omkring i kommunen og dels på en midlertidig camping-

plads, der indrettes specifikt til formålet.  

På baggrund af et tæt samarbejde med Hvidkilde Gods er det besluttet, at campingpladsen bliver placeret på 

godsets jord i området mellem Tankefuld og Fåborgvej, når Landsstævnet kommer til Svendborg. Det bety-

der, at de mange mennesker, der skal bo på campingpladsen er tæt på stævnecentrum omkring Svendborg 

Idrætscenter og har en relativt kort afstand til byen. Det er vigtigt i forhold til infrastrukturen og deltagernes 

muligheder for at komme rundt til de forskellige aktiviteter. For at kunne rumme de mange deltagere og 

deres campingvogne, telte og biler er der afsat ca. 40 hektar til camping og parkering. Denne løsning tilgode-

ser en række af de ønsker, vi har fået fra lokale deltagere ved Landsstævnet i Aalborg i 2017, blandt andet at 

der er plads til fortelte, og at campingvogne og telte kan samles på samme område. Du kan se et kort over 

området på side 2. 

En stor del af deltagerne har dog et ønske om at bo under tag. De skal overnatte på skoler og uddannelses-

institutioner rundt omkring i kommunen. For at det kan lade sig gøre skal alle skoler og lokaler igennem en 

såkaldt screening, hvor der tælles op, hvor mange personer der må overnatte i hvert enkelt lokale, og hvad 

der kræves af sikkerhedsmæssige foranstaltninger, for at de mange mennesker må overnatte i lokalet. Det 

er sådanne opgaver, vi har travlt med allerede nu. Vi starter med de kommunale bygninger, men er også 

påbegyndt dialogen med en lang række private og selvejende uddannelsesinstitutioner om en eventuel an-

vendelse af deres bygninger. 

Ved Landsstævnet i Aalborg i 2017 boede 47 % af deltagerne, svarende omkring 11.800 personer, på skoler 

og 30 % af deltagerne, svarende til ca. 7.500 personer, på en af Landsstævnets egne campingpladser. De 

resterende deltagere boede på et af Landsstævnets øvrige indkvarteringstilbud, fx friluftscamp, privat hos fx 

familie og venner eller kommercielt på hotel, almindelige campingpladser eller på Bed & Breakfast/Airbnb.  

Sammen med de mange deltagere kommer der også en masse tilskuere til byen i forbindelse med Lands-

stævnet. En stor del af dem overnatter også i byen på de almindelige kommercielle overnatningssteder, hvil-

ket betyder, at der samtidig er brug for alle de hotelværelser, campingpladser osv. vi kan finde. Derfor er vi 

allerede nu i dialog med hotellerne og vil efter sommerferien også gå i dialog med de øvrige interessenter i 

turistbranchen.  

Under Landsstævnet i Aalborg var belægningen på hoteller og campingpladser meget stor, og byen er alt 

andet lige en del større end Svendborg. Derfor håber vi også på, at der er rigtig mange mennesker i Svend-

borg, der vil byde Landsstævnet velkommen som gode værter i eget hjem via Bed & Breakfast/Airbnb eller 

andre kreative løsninger. 

Hvis du har en god idé til Landsstævnet, er du velkommen til at sende den til vores idébank på L2021@svend-

borg.dk. Så sørger vi for, at din idé kommer videre til den rigtige arbejdsgruppe. 

”Hvor skal alle de folk bo?” 
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