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Skov- og Naturstyrelsen
Velkommen i naturen. 

Skov- og Naturstyrelsen, der hører under 
Miljøministeriet, forvalter offentlige skove og 
naturarealer over hele landet, og driften 
tilgodeser både fritidsformål, sundhed og 
motion, produktion samt beskyttelse af natur- 
og kulturværdier. Klik ind på 
www.skovognatur.dk og se de mange 
oplevelsesmuligheder du har i statens skove 
og naturområder. Du kan altid kende Skov- 
og Naturstyrelsens skove og naturområder på 
den røde pæl. 

Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 54439013 mail: 
storstroem@sns.dk www.skovognatur.dk

Glumsø skov er en af de nye skove, som er plantet på 
baggrund af en politisk beslutning i folketinget om at 
fordoble Danmarks skovareal i løbet af en 
trægeneration  dvs. i løbet 80-100 år.
Daværende Suså Kommune, nuværende Næstved 
Kommune, har overdraget den kommunalt ejede jord til 
staten v. Skov- og Naturstyrelsen, som har plantet og 
driver skoven på ca. 50 ha.

De fleste af de nye skove bliver plantet tæt ved 
bysamfund, som ikke i forvejen ligger tæt ved skov, det 
gælder også den nye skov ved Glumsø.
Med den nye skov får byen skov helt op til bygrænsen 
og dermed nem adgang til de muligheder for 
friluftsaktiviteter, motion og sundhed eller ro og 
afstressning, som er nogle af de vigtigste formål med 
etablering af nye, bynære skove.

Skovens primære formål er at være til gavn og glæde 
for befolkningen  ikke at producere træprodukter, selv 
om der naturligvis vil blive fældet og solgt træ, når 
skoven bliver gammel nok til det.

I skoven er der, ud over hundeskoven,  anlagt en 
række faciliteter og tilbud til friluftslivet : En lejrplads 
med shelters, et primitivt multtoilet, 2 picnicpladser, en 
”kastanjeskov”, befæstede stier fra byen samt 
informationsmaterialer ved skovens indgange.

Skoven består ikke kun af træer, men også af åbne 
arealer og enge. Der er rige muligheder for at færdes i 
en varieret natur med skov, sø, lysninger og 
fortidsminder.

God tur !

Den nye skov ved 
Glumsø
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Glumsø  hundeskov
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Hundeskov i 
tilvokset skov

Ideen og det særlige ved netop denne hundeskov er, at 
der inde i hundeskoven nu er bygget lege- og 
aktivitetsredskaber til hundene, hvor både hundene og 
deres mennesker kan blive udfordret fysisk og mentalt.

Alle hunde elsker at få stillet opgaver og blive aktiveret 
sammen med deres mennesker og gennem 
samarbejdet med din hund få du større forståelse for 
hunden og større kontrol af den.

Aktivitetsredskaberne i Glumsø hundeskov er udført i 
rustikke skov-materialer, ligesom på de kendte 
naturlegepladser for børn og barnlige sjæle, her er de 
designet specielt til hundene.

Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad du 
kan lære din hund.

Kort over hundeskovene i Glumsø.

“Her kan du selv læse      
 det, vi er velkommen              
 uden snor”
.
.
.
.

Suså Hundeejerforening
Foreningens formål er at skabe gode muligheder for alle typer 
af hunde, at dyrke fysiske udfoldelser og aktiviteter.

Meld dig ind i en aktiv forening! 

 Klik ind på: www.hundisusaa.dk

Naturlegepladsen
i Glumsø

for hund og ejer
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Hundeskov 
med aktiviteter



Side 2

4. Brændestakken giver også mulighed for balancekunster. Men husk at 
sørge for, at hunden ikke falder ned.

1. Hvalpelegepladsen kan være indslusningssted til den store indhegning. 
Her kan du også træne indkald og små spring. 

2. Giv ros og masser af  godbidder, når øvelsen sidder fast, kan du lave     
sik-sak uden godbider undervejs, men husk altid at have en belønning         
til slut.

3. Balance- og kropskontrol er med til at styrke hundens selvtillid. 
Prøv f.eks. at få hunden til at vende rundt oven på stammerne. 
Det kræver koordination af  alle fire ben. 

5. Ofte synes hunden rigtig godt om 'røret,' når den først har været igennem 
nogle gange. Nogle hunde er dog længere tid om det.

6. Sjov træning er med til at øge samarbejdet mellem dig og din hund. Din 
hund vil elske dig for det og du vil opdage nye kvaliteter ved den, hvis du 
ikke tidligere har trænet med din hund på denne måde. 
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Velkommen til hundeskoven, der er en indhegnet 
hundelegeplads med sjove aktiviteter og forhindringer. 
Skoven er etableret gennem et samarbejde mellem Skov- 
og Naturstyrelsen og Suså Hundeejerforening.  

 
Din hund må være løs i denne del af  skoven, men du skal 
have fuld kontrol over den. Det er dig, der har ansvaret for 
den. 

Tag kun din hund med ind i hundeskoven, hvis den er 
venlig over for andre hunde og mennesker. 

Tag hensyn til de andre gæster - vær hele tiden opmærksom 
på din hunds adfærd. Stop den, hvis den f.eks. bliver for 
voldsom over for andre. 

Husk at samle op efter din hund, hvis den besørger på 
stierne eller ved aktiviteterne. 

Sørg for at lågen er lukket og tag din hund i snor, når du 
forlader skoven. 

Undgå at din hund tisser op af  aktiviteterne. 
 

      
Tag ALTID hensyn til hundens sikkerhed:
 
Sørg for, at hunden ikke falder ned fra forhindringerne. 
Støt den - evt. ved at holde en arm under dens mave.

Lad ikke hvalpe, der ikke er udvoksede, springe. 
Løft dem ned fra høje steder, mv.  
 
Husk at din hund ikke nødvendigvis behøver at forcere alle 
forhindringerne. Den skal have gode oplevelser, der ender 
godt. Start i det små. 

Gode regler for færdsel i hundeskoven

Vigtigt før du tager legepladsen i brug
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