


HUNDE 
Tag hensyn til, at 
løse hunde kan være 
meget forstyrrende 

for de vilde dyr og for andre 
mennesker. 
• Hunde skal altid føres i snor 

og efterladenskaber fjernes. 
• Den eneste undtagelse er, at 

de må løbe frit på den åbne 
strand fra 1. oktober til 31. 
marts, hvis de er under kon-
trol af ledsageren. 

 
BADNING 
Vær forsigtig - det 
er let at undervur-
dere Vesterhavets 

farlighed. Selv i stille vejr kan 
der være farlige understrøm-
me. 
• Brug ikke luftmadrasser, 

surfbrætter, gummibåde, 
badedyr el. lign. 

• Svøm altid langs kysten. 
• Bad ikke alene. 
• Brug badereb i blæsevejr. 
 

 
AFFALD 
Efterlad naturen 
lige så ryddelig, 
som du selv ønsker 

at se den. 
• Benyt de opstillede affalds-

stativer. 
• Andre steder tages alt affald 

med tilbage til huset eller 
bilen. 

• Aske, glas og flasker til gen-
brug kan afleveres i opstille-
de containere. Og ekstra 
sække kan købes ved daglig-
varebutikker.  

Velkommen til 

Vestkysten 
Praktisk Information 
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VIS HENSYN 
I en stor del af året besøges 
vestkysten af mange menne-
sker.  
For at alle - såvel gæster som 
fastboende - kan få en god 
oplevelse, er det nødvendigt 
at vise hensyn. 
 
Andre mennesker kan blive 
generet af ting, man ikke selv 
tænker over: 

• Støj fra motorkøretøj, 
radio o.l.  

• Drageflyvning på stranden 
kan være generende og 
farlig. 

 
En del af naturen er sårbar 
overfor menneskers brug. 
Forlad den i samme stand, 
som da du kom. 

ALARM 
Skulle der blive brug for hjælp, kan følgende numre anvendes: 

• ALARM: 112 
• Falck: 70 10 20 30  
• Politi: 97 32 14 48 
• Redningsvæsen: 97 31 11 44 
• Vagtlægen: 70 1131 31 

Velkommen til Vestkysten 
For at alle kan nyde opholdet i dette dejlige område, 

 er det nødvendigt at tage hensyn til 
 både den specielle natur og til andre mennesker. 

Det kan man blandt andet gøre ved kun at benytte 
 de stier, som er markeret med nummer i klitområderne, 

 og som ses på vedlagte kort. 
 

I det følgende er nævnt nogle gode råd 
 samt nogle regler i lovgivningen.  

Men det er ikke muligt at beskrive alle situationer. 
I stedet kan man opfordre alle til følgende: 

Vis hensyn - prøve at sætte dig selv 
 i andre menneskers sted. 

        
Naturen må gerne betrædes og benyttes 

men gør det med  
omtanke!  

 
BESKYT KLITTERNE 
Sandflugt har tidligere lagt store områder øde. 
Tænk på, at klitternes plantevækst er meget 
sårbar over for slid fra de mange turister. 
 
• Kun færdsel til fods er tilladt. 
• Benyt de markerede stier. 
• Klitterne må ikke beskadiges ved gravning o.l. 
• Indhegnede områder med nyplantet hjælme 

m.m. skal have fred, så planterne kan gro. 

Yderligere information fås hos:   Ringkøbing-Skjern Kommune 
Miljø og Natur 

Kjærgaardsvej 8 
6950 Ringkøbing 

 

Tlf.: 9974 2424   miljo.natur@rksk.dk   www.rksk.dk 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

FÆRDSEL 
Den sandede jord-
bund gør områder-
ne langs Vestky-

sten meget følsomme over for 
færdsel. 
• Motorkørsel og cykling er 

kun tilladt på de godkendte 
veje, parkeringspladser o.l. 

• Overhold hastighedsbe-
grænsninger -også  af hen-
syn til støvgener for de 
nærliggende sommerhuse. 

• Benyt de markerede stier, 
når du går til stranden. 

• ATV og motorcross kørsel i 
klitterne er forbudt. 

 
CAMPING 
På grund af natu-
rens følsomhed er 
det vigtig, at færdes 
med omtanke for 
at undgå unødig 
slitage på naturen. 

• På strand, klit, skov og an-
den natur er overnatning 
forbudt. 

• På de offentlige parkerings-
pladser langs kysten er 
overnatning forbudt, også i 
campingvogn, autocamper 
eller  lign. 

 
ÅBEN ILD 
Der opstår hvert 
år adskillige brande 
i klitområderne, 

som kan være meget tørre og 
brandfarlige især om somme-
ren. 
• Tobaksrygning er forbudt 

fra 1. marts til 31. oktober i 
skove og på heder. 


