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Denne lille pjece er tænkt som en guide til gæsters/turisters adfærd i vores smukke område. 

Vi håber du vil læse den grundigt igennem og tage venligt imod vores henstillinger, således at 

Odsherreds dejlige natur beskyttes og bevares til fælles gode og kommende gæsters glæde. 

 



 

 

 

Færdsel i sommerhusområderne 

For de asfalterede offentlige veje gælder de for landet almindelige trafikreguleringsregler, men  

når man kommer ind i sommerhusområdet kører man oftest på grusveje der er private fællesveje. 

Her gælder det, at man må tage hensyn til de øvrige gæster og holde en hastighed på ca. 20-30 km 

i timen. I ferietiden er der ofte mange legende børn der pludselig kan dukke op foran en bil. På 

grund af vejenes bredde er det ikke tilladt at parkere på disse. Der skal være plads til store 

renovationsbiler samt udrykningskøretøjer m.v. 

 

Er man cyklende turist/gæst skal man være opmærksom  

på at man ikke må cykle i klitterne. Det ødelægger den  

sparsomme vegetation og man risikerer sandflugt. 

      

 

 

Respekter de usynlige skel 

De fleste grunde er ikke hegnede. Det betyder at der fri adgang fra den ene grund til den anden, 

MEN det betyder ikke at man har tilladelse til at færdes frit på andres grunde – både for 

mennesker og husdyr. 

 

 

 

  Hunden med på tur 

Hunde skal holdes i snor i perioden 1. april til 1. november – dette gælder også på strandene. Det 

er meget stressende for vildtbestanden hvis dette ikke overholdes. Har du lejet et hus uden 

indhegning, bedes du holde din hund fæstnet så den ikke løber frit rundt – dette kan gøres med en 

lang line så hunden kan finde både sol og skygge. 

Går du tur med hunden skal du huske at medbringe hundeposer – også på stranden. Posen tager 

man med hjem og afleverer den i renovationsspanden. 



Regler for ridning 

For de ride interesserede er der rige muligheder for at leje en  

hest, men man må forhøre sig om, hvor i området man må ride,  

og respektere et ridning forbudt skilt. Der må under ingen  

omstændigheder rides i klitter, på strandarealer eller  

strandbredder. Det er tilladt at ride på den ubevoksede strand  

i perioden fra 1.september til 31.maj, og direkte ned dertil  

hvis der er lovlig adgang til stranden. 

 

 

Færdsel til vands 

Odsherred er omgivet af vand på flere sider – det betyder at rigtig 

mange er ejer af en båd, måske også vandski der står til rådighed 

for lejere. Udenlandske gæster medbringer til tider en 

vandscooter. 

  

Der findes et offentlig regelsæt vedr. sejlads med speedbåde, 

vandscootere m.v. ved strand. 

 

Politivedtægten for Holbæk Politikreds § 17 stk.4 omhandler sejlads for politikredsens 

kysttrækninger ved Sejerøbugten, Kattegat og ved Isefjorden med tilhørende bugter og fjorde. 

 

Indenfor en afstand af 200 m fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed, at 

de planer på vandet, d.v.s. at bådskroget løfter sig over vandoverfladen. 

 

Benyttelse af motorbåde indenfor den nævnte afstand fra kysten skal foregå således, at de 

badende ikke udsættes for fare eller forulempes og således, at unødig støj, der er til væsentlig 

ulempe for andre undgås. Sejlads i dette område skal så vidt muligt foregå vinkelret på kystlinjen. 

 

Motorbåde skal indenfor den nævnte afstand fra kysten som fører have en person, der må antages 

at kunne føre båden på betryggende måde. 

 

Brætsejlads med motorkraft må ikke finde sted indenfor en afstand af 200 m fra kysten og kun på 

de af vedkommende kommunalbestyrelses anviste kyststrækninger. 

 

Indenfor den nævnte afstand – 200 m – fra kysten skal brætsejlads med motorkraft finde sted 

vinkelret på kysten og foregå således, at de badende og eventuel anden sejlads ikke udsættes for 

fare eller forulempes og således, at unødig støj, der er til væsentlig ulempe for andre, undgås. 

 

 



Badning er dejligt en sommerdag – men havet  

gemmer også på farer 

 

 

Som badende skal du gøre dig bekendt med eventuelle farer ved badning. Der kan være ”huller” i 

sandbunden dannet af strømmen og som kan trække den badende ud mod havet. 

 

Pas på med ikke at svømme for langt ud, da stærk strøm kan trække dig så langt ud at du ikke har 

kræfter til at svømme ind igen. Svøm derfor langs kysten og ikke mod det åbne hav, og bad aldrig i 

hårdt vejr. Bad aldrig alene og sørg for at der er voksent opsyn med badende børn. 

 

Undlad at tage badedyr med i vandet, da de ofte tages af strømmen og derved ”lokker” den 

badende for langt ud. 

 

Bad aldrig i beruset tilstand.  

 

Det er tilladt at bade nøgen, men tag hensyn til øvrige badendes blufærdighed. Sexudfoldelse er 

ikke tilladt. 

 

Visse steder er der mange sten i vandet, så det anbefales at anvende badesko på grund af de 

skarpe sten. Andre steder findes den giftige fisk ”Fjæsingen”. Bliver man stukket af den skal man 

opsøge læge. 

 

Pas på ikke at komme for tæt på lystfiskernes net – får man en fod viklet ind i nettet risikerer man 

at drukne. 

 

 



 

Hygge ved pejsen     

Er der mulighed for at tænde op i en brændeovn, er det vigtigt at  

bruge tørt brænde. Brug ikke træ fra nåletræer da det får gløder  

til at ”springe”.  

 

Når brændeovnen skal tømmes for aske, skal man være opmærksom  

på der kan være gløder i asken. Brug altid en metalspand til at  

opbevare asken i, og vær 100 % sikker på asken er kold inden den bortskaffes. Smid aldrig asken i 

affaldsposer eller papkasser og brug aldrig støvsugeren til at rengøre ovnen med.  

 

 

  Regler for brug af åben ild 

 

Det er tilladt at afbrænde bål under bestemte regler. Er der perioder med tørke er der generelt 

afbrændingsforbud. 

 

Afbrænding må IKKE finde sted i mindre afstand end: 

 

• 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag 

• 60 meter fra brændbare markafgrøder 

• 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale 

• 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer 

• 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 

 

Det er tilladt at anvende grill, men tager du en éngangsgrill med til stranden, må den ikke 

antændes på græsbeklædte områder, og den skal slukkes helt og være afkølet inden den 

bortskaffes. Anvendes éngangsgrill i klitter må den ikke graves ned i klitten efter brug. Den skal 

slukkes helt og være afkølet inden den bortskaffes. Anvendes èngangsgrill på sommerhusgrunden 

skal den være anbragt på sten- eller fliseunderlag. 

 



Må man bruge fyrværkeri? 

Fyrværkeri må kun anvendes i perioden 1. december til 5. januar. Uden for den tid skal man søge 

tilladelse hos politiet. Afstanden til let antændeligt materiale/huse/lyng/gran skal være mindst 100 

meter.  

 

Vær opmærksom på, at afbrænding og fyrværkeri er helt forbudt i nogle grundejerforeninger.  

 

Det bør selvfølgelig respekteres. 

 

 

Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts til 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede 

klitarealer, bevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt 

disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan forbydes helt ved skiltning i skove og særlig 

udsatte områder. (Lov om naturbeskyttelse kap.5 § 26 stk.2.) 

 

      Renovation / Affald 

Den daglige renovation kommer i sommerhusområdet 1 gang ugentlig i sommerperioden. Det er 

vigtigt at man anbringer sit affald i lukkede plasticposer inden den lægges i renovationsspanden og 

at man ikke overfylder spanden. Har man mere affald end der kan være i spanden, kan der 

anskaffes godkendte EXTRA papirsække hos købmanden.  

 

Flasker og rene tomme glas uden låg kan afleveres i flaskecontainere der står spredt i 

sommerhusområdet. 

 

Aviser, reklamer og ugeblade kan afleveres i papircontainere der ligeledes står spredt i 

sommerhusområdet 



 

 

 

Støjende adfærd! 

Støjende adfærd er ikke velkommen i sommerhusområderne, så undlad at tage transistorradioen 

med ud til liggestolen, eller spille højt for åbne vinduer.  Husk at lokale regler bør overholdes. 

 

Vær afdæmpet hvis man holder nattefest – det kan være naboen ønsker at sove. 

 

Trænger græsset til at blive slået, så vælg tidspunkter der ikke kan genere andre sommerhus-

gæster så undlad tidligt om morgenen og omkring spisetider. 

 


