


Velkommen til Vestkvstcln

For at alle kan nyde opholdet idette dejlige område, er det
nødvendigt at tage hensyn lil både den specielle natur og til an-

dre mennesker. Det kan man blandt andet gøre ved kun at be-

nytte de stier, som er markereli klitområderne og som ses på

vedlagte kort.

I denne folder kan du låse om gode råd og lovgivninger på- og
omkring klitterne, og husk at det altid er en god ide at vise hen-
syn * prøv at sætte dig selv. ind i andre menneskers sted.

t-ff}. Ilrå,ll'l§}}# I Beskvt klitterne

Sandflugt har trdlgere lagt store områder øde. Tænk på. al klit-

ternes plantevaekst er meget sårbar over for slid fra de mange

turister der besøger området.
Husk derfor på at følgende gælder på klitterne:

. Færdsel på klitterne: Kun færdsel til fods er tilladt.
Cykler, Ary og motorcross er ikke tilladt.

. Benyt de markerede stier.

Væm: Klitterne må ikke beskadiges ved gravning
el.lign. Rutchen ikke tilladt.

lndhegnede områder med nyplantet hjælme m.m. skal

havefred. så planterne kan gro.

Aben ild: Tobaksrygning og andet åden ild, som bål/.
grill er forbudt på klitter, heder og skove i perioden

l. marts - 3'1. oktober.

Affald: Benyt de opstillede skraldespande og contai-
nere på stranden eller tag affald med hjem.

Vii hensyn til andre besøgende på klit og strand.
Aktiviteter som høi musik, drageflyvning m.m. kan være
forstyrrende for andres oplevelser.

Færdsel oo campino

Den sandede jord og følsomme nåtur på- og omkring klitterne,
gør at områderne langs vestkysten følsomme over for fædsel.
Der er derfor nogie retningslinjer og love, som skal eftedølges.

Al motorkørsel og cykling er kun tilladte på godkendte veje og

offentlige parkeringspladser.

Overnatninger på strand. klit. skov og andet natur er ikke tilladt.

Man kan dog linde gratis shelterpladser på hjemmesiden
www.oladsinaturen.dk

Badninq i havet

Det kan potentielt være farligt at bade iVesterhavet, og dette
bliver ofte undervurderet. Selv i stille veir, kan der være Elllqq
understrømme oq rsvlehuller som ikke kan ses.

Derfor anbefales der at:

. Der ikke bruges luftmadresser, surfbrætter, gummibåde,

badedyr el. lign.

. Der altid svømmes langs kysten.

r Der alddq bades alene

o Badereb benyttes iblæsevejr.

Brug altid din sunde fornuft, og vurder om badeforholdende er
gbde nok til at gå i vandet.

Skulle cler blive
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De kan bruges til at informere redningsfolk, hvor en eventuel

ulykke er sket.iDer vil v€ere redningsstier ved hvert skilt, og dis-
til pa*ering; Det kan være potentielt iarligt, ise
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da redningspersonalet ikke kan komme forbi:


