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Lejrpladsreglement 

For ledere, Forberedelse før lejren, Gruppens lejrplads, Lejrpladsen og placering, Sidste nyt  

Gruppernes lejrpladser er gruppernes ”hjem” på Spejdernes Lejr 2017. 
Lejrene indrettes vidt forskelligt alt efter gruppernes størrelse, aldersinddelinger, historie, traditioner og iderammer. Men samtidig vil en 
stor del af indretningen gå igen fra lejr til lejr. Heriblandt telte, bålpladser og raftebyggerier. Noget af indretningen kan gruppen frit 
planlægge, mens andet kræver at visse regler overholdes eller anmeldes. Se mere nedenfor: 

For at gøre sagsbehandlingen så fornuftig som muligt, for både spejdergrupper, myndighederne og Spejdernes Lejr 2017, har lejrens 
beredskab et ønske om at arbejde ud fra standardiserede regler om, hvordan grupperne kan opbygge deres lejrplads. 

Der er intet ønske om at begrænse grupperne i deres muligheder for at sætte deres helt eget præg på netop deres lejrplads, men derimod et 
ønske om at sikre at grupperne har en viden om, hvad Spejdernes Lejr 2017 og myndighederne forventer af lejrpladsens indretning. 

Derfor ønsker lejrens beredskab at skabe klarhed over hvilke foranstaltninger, der skal overholdes, hvilke byggerier, der kan etableres uden 
forudgående tilladelse, og hvilke byggerier der skal sagsbehandles inden grupperne kan få tilladelse til at bygge dem. 

Regler for opsætning af patruljetelte (telte med sovepladser) på gruppens lejrplads 

• Spejdertelte til overnatning kan opstilles i klynger med op til 8 telte i hver klynge. 
• Mellem klyngerne skal der være mindst 2 meter fra bardun til bardun. 
• Hvis der i klyngen er opstillet telte af tipi-/laavu-konstruktion skal afstanden til de omkringliggende klynger være så stor, at dele fra 

teltene ikke kan ramme de omkringliggende klynger, hvis tipi-/laavu-konstruktionen vælter. Afstanden skal dog altid være mindst 2 
meter fra bardun til bardun. 

• Ved telte der står umiddelbart op til en lejradskillelse, kan afstanden til telte på den anden side af lejradskillelsen regnes fra teltdug 
til teltdug, såfremt arealet ikke planlægges brugt som adgangsvej til teltene. 

• Der skal være mindst 3 meter fra telte til bålpladser, herunder også gammelmandsild og andre bålindretninger. Afstanden skal 
måles fra kanten af bålstedet (indersiden af en evt. kantsikring af fx træ eller sten) til den nærmeste del af teltet (bardun, teltdug 
eller stang). 

Eksempel på teltopstilling i klynger 
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Regler for opsætning af forsamlingstelte/mastesejl på gruppens lejrplads 

• Afstanden til de omkringliggende klynger skal være så stor, at dele fra konstruktionen ikke kan ramme de omkringliggende klynger, 
hvis konstruktionen vælter. 

• Afstanden skal dog altid være mindst 2 meter fra bardun til bardun. 
• Hvis teltet er større end 50m2, skal det godkendes af myndighederne via lejrens beredskab. 
• Dette gælder også mastesejl, hvis der er sider på mere end halvdelen af omkredsen. 

Regler for opsætning af raftebyggerier på gruppens lejrplads 

• Raftebyggerier under 4 meters højde, hvor der ikke er planlagt personophold i over 2 meters højde, kan opføres uden tilladelse. 
Dvs. spiseborde, indgangsportaler, trefødder til ophæng osv. 

• Besnøringer på raftebygerier skal udføres efter god spejdermæssig skik. 
• Raftebyggerier over 4 meters højde skal godkendes af myndighederne via lejrens beredskab (dette inkluderer ikke flagstænger og 

andre enkeltstående master). 
• Raftebyggerier med planlagt personophold i over 2 meters højde skal godkendes af myndighederne via lejrens beredskab. 
• Raftebyggerier med planlagt personophold i over 1 meters højde, hvor der skal overnattes, skal godkendes af myndighederne via 

lejrens beredskab. 
• Flagstænger og andre enkeltstående master graves 1/8 af højden i jorden, dog mindst 0,5 meter. 

Regler for etablering af bålpladser, inkl. forhøjede bålpladser og gasblus 

• Bålpladser etableres i overensstemmelse med god spejdermæssig skik. 
• Der oprettes barriere mellem bål og græs. Dette kan gøres med rafter, jord eller ved at bålet er løftet væk fra græsset (forhøjet 

bålplads). 
• Ved brug af gasblus skal brænderen placeres på ikke brændbart materiale i en størrelse, der er dimensioneret efter gasblussets 

størrelse. Der må opbevares 1 stk. gasflaske i tilknytning til hvert gasblus. Gasflasken må maksimalt være på 11 kg. 
• Der må opbevares 1 stk. ekstra gasflaske på maksimalt 11 kg. på hver lejrplads. Overskydende gasflasker skal opbevares på en 

anden lokalitet efter beredskabets anvisninger. Ekstra gas vil kunne købes på lejren. 
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Regler for opsætning af brandslukningsudstyr på gruppens lejrplads 

• Ved hvert overnatningstelt placeres en brandspand på minimum 10 liter. Spanden skal være fyldt med vand. 
• Ved hver bålplads placeres en brandspand på minimum 10 liter. Spanden skal være fyldt med vand. 
• På lejrpladsen placeres et godkendt håndsprøjtebatteri med vandfyldt tank og reservedunk. I stedet for et håndsprøjtebatteri kan der 

opsættes en 12 kg. godkendt trykvand- eller pulverslukker. 
• Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. 

Særlige forhold vedr. tilladelser 

Telte og raftebyggerier, der er større end det netop beskrevne, skal godkendes af myndighederne. 

Dette gøres ved udfyldelse af en konceptbeskrivelse, inkl. tilhørende risikovurdering, med vedlagte tegninger og evt. beregninger. 
Konceptbeskrivelse med vejledning kan downloades HER og sendes til beredskab@sl2017.dk 

Herefter vil koncepten blive sagsbehandlet af lejrens beredskab, som vil tage kontakt til de nødvendige myndigheder. 

 


