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Formål 

Denne politik sætter rammer for enhedens hundeskove, organiserede øvelser med 

hunde og enhedens håndtering af løse hunde.  

 

 

Hundeskove 

Naturstyrelsen Sønderjylland har 12 hundeskove i følgende områder: 

 

Haderslev Vesterskov (indhegnet) 

Aaabenraa Nørreskov (Stor: 98 ha) 

Kiskelund Plantage ved Kruså 

Lyreskoven ved Bov 

Frøslev Plantage ved Padborg 

Vandholm ved Gråsten 

Overstjernen ved Gråsten 

Nederstjernen ved Gråsten 

Madeskov ved Sønderborg 

Sønderskoven ved Sønderborg 

Lambjerg Indtægt ved Høruphav 

Karholm Skov ved Nordborg 

 

 På enheden ønskes primært ikke-indhegnede hundeskove da indhegnede 
hundeskove kan tiltrække hundeejere med hunde der ikke er under 
kontrol og da de koster en del at indrette og vedligeholde. Vi er dog 
opmærksomme på at indhegnede mindre hundeskove begrænser 
ulemperne for andre brugere og for det vilde dyreliv i forhold til større 
ikke-indhegnede hundeskove  

 En ikke-indhegnet hundeskov bør ligge i et område hvor der kun færdes få 
andre skovgæster, hvor naboer ikke kan generes af strejfende hunde og 
hvor det vilde dyreliv ikke kræver særlig beskyttelse 

 Enhedens hundeskove bør være af en sådan størrelse at man kan gå en 
rundtur på mindst 1 km´s længde i almindelig skov ad stier eller skovveje 
som kan benyttes hele året i almindeligt fodtøj 

 Der bør ligge hundeskove i nærheden af de større byer: Haderslev, 
Aabenraa, Padborg, Gråsten, Sønderborg og Nordborg 

 En hundeskov er en fordel for hundeluftere, men til ulempe for andre 
skovgæster og for skovens dyreliv. 
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Ud fra ovennævnte betragtninger og konkrete vurderinger er enhedens politik på 

området følgende:  

 Der oprettes som udgangspunkt ikke flere hundeskove 

 Hundeskoven i Haderslev Vesterskov bevares som indhegnet hundeskov 
med det nuværende areal da det vil være svært at udvide eller flytte den.  

 

 

Hundeøvelser og hundeprøver 

Politihunde 

Politiet får lov, efter skriftlig aftale, til at øve med løse hunde nogle få steder i 

Naturstyrelsen Sønderjylland.  

Pt. foregår det i Nørreskoven på Als og i Frøslev Plantage 

 

 

Schweisshundeøvelser og -prøver 

Næsten alle skove kan benyttes til øvelser, prøver og konkurrencer med 

registrerede schweisshunde efter ansøgning bortset fra B-skove, skove med udlejet 

jagt i jagttiden og intensivt besøgte publikumsområder. Registrerede 

schweisshunde må ved øvelser og konkurrencer kun være løse ved hetz-træning. 

Tilladelse til træning af hund, skal søges over Naturstyrelsens webbooking. Der 

kan ansøges for benyttelse af et område for op til 1 år ad gangen. Ved ansøgning 

skal ansøger angive den ønskede skov, arealet bliver udstedt af sagsbehandleren 

ved Naturstyrelsen. Der gives højst tilladelse til to ugentlige aktiviteter på samme 

areal. Markering med bånd etc. må gerne benyttes, men disse skal opsættes og 

fjernes lige efter øvelsen. 

 

Andre hundeøvelser og -prøver 

Ved alle andre øvelser, prøver og konkurrencer skal hundene være i snor. Dog kan 

der efter ansøgning gives engangstilladelser til hundeforeninger til at øve, afholde 

prøver og konkurrencer med løse hunde i dele af Revsø Skov, Hostrup Krat og 

Fryndesholm (se bilag). Der kan gives op til 6 engangstilladelser årligt til den 

enkelte forening udenfor yngleperioden dvs. fra 1/8 til 1/4. 

Der ud over gives der som regel tilladelse efter forudgående ansøgning til øvelser, 

prøver og konkurrencer i enhedens hundeskove – F.eks. er hundeskoven 

Nørreskov ved Aabenraa på næsten 100 ha.  

Der kan undtagelsesvis dispenseres fra ovenstående regler ved meget store eller 

vigtige hundestævner.  

 

 

Løse hunde 

Når ansatte møder en hundelufter med løs hund på styrelsens arealer anmeldes 

overtrædelsen til politiet. Det gælder dog ikke hvis hundelufteren har en skriftlig 

tilladelse til at færdes med løs hund, eller det sker i en hundeskov eller på en 

strandbred udenfor højeste daglige vandstandslinje.  

Med regelmæssige mellemrum laves hundekampagner i medierne for at gøre 

områdets hundeejere opmærksomme på hundeskovene og for at få dem til at holde 

hundene i snor på enhedens øvrige arealer. 

 


