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Velkommen til Holmsland Klit.
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. 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 - prøv at sætte dig selv i andre menneskers sted.
Beskyt klitterne
• Sandflugt har tidligere lagt store områder øde.
• Tænk på, at klitternes plantevækst er meget sårbar over for slid fra de mange gæster.
• Kun færdsel til fods er tilladt.
• Benyt de markerede stier.
• Klitterne må ikke beskadiges ved gravning o.l.
• Indhegnede områder med nyplantet hjelme m.m. skal have fred, så planterne kan gro.
• Gravning kan føre til skred og være forbundet med livsfare.
Vis hensyn
• I en stor del af året besøges vestkysten af mange mennesker. 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 bør foregå på stranden, men kan også her være generende og farlig.
Vis hensyn overfor andre strandgæster.
• En del af naturen er sårbar overfor menneskers brug.
Forlad den i samme stand, som da du kom.
Sortering af affald
• Grøntsagsskræller og madrester samt pap, papir og plast der har været i berøring med
mad, fyldes i affaldsstativet ved sommerhuset. Stativet må ikke flyttes fra sin faste
plads.
• Øl- og sodavandsflasker og dåser der er købt i Danmark, er der pant på. Disse kan
afleveres i dagligvarebutikkerne.
• Undgå overfyldning af affaldsstativet.
Er stativet ved sommerhuset fyldt, kan overskydende husholdningsaffald afleveres
gratis på genbrugspladserne. Undgå at placere affaldssækken udenfor stativet, da det
tiltrækker vilde dyr.
• Foruden genbrugspladserne, er der rundt i kommunen placeret miljøøer, ofte i 		
forbindelse med dagligvarebutikker, hvor man kan komme af med pap, papir,glas/flasker
og plastflasker hele døgnet.
Affald
• Efterlad naturen lige så ryddelig, som du selv ønsker at se den.
• Benyt de opstillede affaldsstativer.
• Andre steder tages alt affald med tilbage til huset eller bilen.
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Færdsel
• Motorkørsel og cykling er kun tilladt på de godkendte veje, parkeringspladser o.l.
• Overhold hastighedsbegrænsninger - også af hensyn til støvgener for de nærliggende
sommerhuse.
• Benyt de markerede stier, når du er til fods.
Camping
• Af hensyn til naturen skal overnatning ske på godkendte steder.
• På strand, klit, skov og anden natur er overnatning forbudt.
• På de offentlige parkeringspladser langs kysten er overnatning forbudt, også i
campingvogn, autocamper el. lign.
Åben ild
• Der opstår hvert år adskillige brande i klitområderne, som kan være meget tørre og
brandfarlige især i forårs- og sommermånederne.
• Tobaksrygning er forbudt fra 1. marts til 31. oktober i skove og på heder.
Askebortskaffelse
Asken fra brændeovn/pejs og grill skal bortskaffes under stor opmærksomhed og ikke
til affaldssækken eller naturen af hensyn til brandfaren. Asken kan placeres i en speciel
askespand eller i en brøndring på jorden. Da der kan være gløder i asken i flere dage, bør
den pga. brandfaren overhældes med vand.
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.
• Den eneste undtagelse er, at de må løbe frit på den åbne strand fra 1. oktober til 31.
marts, hvis de er under kontrol af ledsageren.

Badning
• Vær forsigtig - det er let at undervurdere Vesterhavets farlighed.
• Selv i stille vejr kan der være farlige understrømme.
• Brug ikke luftmadrasser, surfbrætter, gummibåde, badedyr el. lign.
• Svøm altid langs kysten.
• Bad ikke alene.
• Brug badereb i blæsevejr.
• Orienter dig om strømforholdene.
• Orienter dig om placering af redningsposter.

ALARM

Skulle der blive brug for hjælp, kan følgende numre anvendes:
Alarm:
112
Falck:
70 10 20 30
114
Politi:
97 32 14 48
Vagtlægen: 7011 3131 97 84 18 00
Redningsvæsen:
97 31 11 44

