
Præsentation af Rødhus Klit Camping 

 
 
Rødhus Klit Camping er en hyggelig campingplads beliggende lige bag klitrækken i et naturskønt 
klitområde ud til Jammerbugten. Der er kort afstand til feriebyen Blokhus med mulighed for restau-
rantbesøg og indkøb. Det er en attraktiv plads for naturelskere. Her er hver enhedsplads er omgær-
det med naturbeplantning, som giver gode læ forhold. 
 
Rødhus Klit Camping udgør ca. 11 ha. Rødhus Klit Camping er klassificeret til 3 stjerner jf. Cam-
pingrådets kvalitetsvurdering. Campingpladsen har ca. 250 pladser og 15 hytter. Pladsen er god-
kendt til 280 campingenheder og til vinteropbevaring af 40 campingvogne.  
 
Rødhus Klit camping er kendt som en stille og rolig plads, hvor mange fastliggere har haft deres 
gang i mange år, og det er en egnet plads for familier, der kommer for at bade og tage på ture i de 
nærliggende klitplantager samt besøge områdets attraktioner. Pladsen er beliggende midt i et stort 
statsligt naturområde. Fra pladsen går en natursti til Vesterhavet med god og bred badestrand. 
 
Pladsens købmandsbutik/kiosk indgår i forpagtningen. 
 
På pladsens findes bl.a. følgende faciliteter: 

• 10 stk. standard campinghytter med plads til seks personer uden bad/køkken og fem luksushyt-
ter med plads til syv personer med bad og køkken. 

• 2 sanitetsbygninger. Udover bad og toilet findes her familiebaderum, handicaptoilet, opholds-
rum, vaskeri og køkken, og to toiletenheder. 

• Receptionsbygning med bolig til lejrchefbolig og kontor. 
• Værksted, lager med bad, toilet og personalerum. 
• Købmandsbutik 
• Legeplads 
• Åbent areal til boldspil mv. 
• Indhegnet areal til hundeluftning 
• Strømudtag ved samtlige pladser 
• Magnetkortstyret bom ved indkørselsparti 

 
Pladsens inventar tilhører bortforpagter og overtages ved forpagtningen til fuld vedligeholdelse.  
 
 
Campingafgifter for sæsonen 2017 (2016 niveau) 
     Højsæson Lavsæson 

Voksen/nat   79 kr. 79 kr. 
Barn/nat   49 kr. 49 kr. 
Hund/nat 15 kr. 15 kr. 
El /døgn  35 kr. 35 kr. 
Hytte, standard/nat/uge  600/3.600 kr. 395/2.500 kr. 
Hytte, luksus/nat/uge 900/5.700 kr. 600/3.500 kr. 
 
Sæsonplads, kategori 1: 7.860kr.  
Sæsonplads, kategori 2: 8.990kr.  
Sæsonplads, kategori 3: 9.650kr.  
 
For yderligere udspecificering se hjemmesiden: www.rodhuscamping.dk 
 



 
 

Regnskabstal for Rødhus Klit Camping 

Omsætning: 

Campingplads            Butik         I alt 
2016 824.561 293.434 1.117.995 
2015 890.842 378.181 1.269.023 
2014 959.589 495.734 1.455.323 
2013 1.237.493 449.607 1.687.100 
2012 1.326.154 606.513 1.932.667 
2011 1.570.835 617.109 2.187.944 

    
Note: 2016 tal ikke revisionspåtegnet. 

  

Overnatninger: 

Fastliggere Ikke fastliggere I alt 

2016 9.848 11.294 21.142 

2015 8.789 14.052 22.841 

2014 9.256 15.417 24.673 

2013 13.341 19.675 33.016 

2012 14.865 20.348 35.213 

2011 13.519 27.603 41.122 

  
 
  

 

Udvalgte regnskabstal 

Nedenfor nævnte regnskabstal er for årene 2014 + 2015 og er medtaget som eksempler på omkostningsni-
veauet i de pågældende år. Tallene er alene vejledende og listen ikke udtømmende. 

(opgjort i 1.000kr) 2015 2014 noter 

Varekøb, butik 286 359 
Markedsføring 50 32 
Varme 6 7 
El  79 99 
Vand 19 54 2014 forbrug påvirket af lækage 

Vedligeholdelse, bygninger 51 25 
Rengøring og renovation 21 45 
Administration 147 140 Revision, forsikring, rådgivning,  

kontingenter mv. 
 

 

 
   
 

 
 
Skagen d. 24. februar 2017  
 
  


