
 

 

  

 
 
Hundetræning på Naturstyrelsen Østsjællands arealer 
 
 
Naturstyrelsen Østsjælland har til opgave at administrere benyttelsen af 

enhedens skove således, at flest mulige brugere kan få imødekommet 

deres ønsker til aktivitet i skoven – naturligvis forudsat at aktiviteten ikke er 

til væsentlig gene for andre brugere eller dyre- og plantelivet.  

 
Det er styrelsens erfaring, at organiseret hundetræning giver en del 
konflikter med de øvrige skovgæster – og skovens dyreliv er uden tvivl 
heller ikke begejstret for hundetræning. Det er klart at et ja til et enkelt 
arrangement/træning ikke vil give et stort problem; men hvis styrelsen siger 
ja til et, så skal der også siges ja til andre lignende ansøgninger. Og det 
kan i den sidste ende resultere i, at de bynære skove omdannes til ”hunde 
skove og hundetræningsarealer” – til ugunst for dyrelivet og alle de andre 
skovgæster.  

 

Naturstyrelsen Østsjælland giver derfor som udgangspunkt afslag på alle 

former for organiseret træning af hunde i enhedens bynære skove. Der er 

enkelte undtagelser som er nævnt nedenfor: 

 
Politiet har en aftale om træning at deres tjenestehunde i skovene under 

forudsætning af, at træningen er tjenstlig og foregår i uniform. 

 
Borgere har muligheder for organiseret / egen træning: 

1. Spor- og markprøvetræning i hundeskovene 

2. Sportræning i Vestskoven 

 

Den præcise placering og afgrænsning af hundeskovene (og 

sportræningsarealerne i Vestskoven) fremgår af foldere, som findes på 

styrelsens hjemmeside. 

 

 
Ad 1. Spor- og markprøvetræning i hundeskovene  

I enhedens hundeskove må hunde luftes uden snor, hvis hunden er under 

fuld kontrol. Dyrelivet har indstillet sig på de løse hunde - ved så vidt muligt 

at holde sig væk - og skovgæsterne ved også, at de antagelig møder 

hunde i hundeskoven. Af hensyn til de andre skovgæster er det ikke tilladt 

at afholde organiseret lydighedstræning i hundeskovene, mens det er 

muligt at afvikle spor- og markprøvetræning efter nedenstående 

retningslinjer. 

 
I disse skoves hundeskove må der trænes i spor- og markprøver: 

I Tokkekøb Hegn´s vestligste del, i Ravnsholt Skovs nordlige del, i 

Uggeløse Skovs nordlige del, i Bøndernes Hegn og i Egebjegene, se 

kortet.  
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En træning kan kræve godkendelse: 

Er der færre end 10 hunde, må man bare træne. Er der flere end 9 kræver 

aktiviteten en forudgående tilladelse, som fås via: 

booking.naturstyrelsen.dk. Når aktiviteten godkendes, sikrer 

Naturstyrelsen, at aktiviteten ikke kommer i konflikt med andre 

organiserede aktiviteter som f.eks. større motions- eller cykelløb, idet der 

så gives afslag til deres efterfølgende ansøgninger. Deltagerne i træningen 

skal holde hundene i bilerne før og efter træningen. Grunden til at hundene 

skal være i bilerne er, at en gruppe ventende hunde kan virke generende 

eller dominerende på andre brugere af hundeskoven. 

 
Vilkår for spor- og markprøvetræning i hundeskovene: 

 Hunden skal være i bilen umiddelbart før og efter træningen/aktiviteten 

 Bilen må ikke køres ind i skoven, men skal holde på P-plads eller ved 
offentlig vej 

 Der må ikke lægges blod ud på sne og is, da det kan genere andre 
skovgæster 

 Der må ikke lægges døde dyr for enden af sporet 

 Markering af sporet må kun ske med materiale, der findes i skoven. 
Markeringerne skal fjernes efter endt brug 

 Der er fri færdsel i skoven for andre skovgæster, og man må derfor 
ikke bede andre skovgæster om at holde sig væk fra skoven eller 
sporet. 
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Ad. 2 Sportræning i Vestskoven 

 

Det er muligt at sportræne på 3 arealer i Vestskoven på følgende vilkår:  

 

 alle hunde skal føres i snor. 

 arealerne må alene anvendes til sportræning, al anden hundetræning 

er forbudt. 

 sporflag og sporgenstande af metal må under ingen omstændigheder 

anvendes, overtrædelse heraf  vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og 

man vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker ved høslæt. 

 arealerne er åbne for andre skovgæster under træningen, og deres 

færdsel på arealet skal tolereres og må ikke forhindres. 

 såvel klubber som enkeltpersoner må træne på arealet.  

Arrangementer med mere end 10 hunde/hundeførere er kun tilladt 

efter forudgående tilladelse, som fås via: booking.naturstyrelsen.dk. 

Baggrunden herfor er, at et større arrangement bør koordineres med 

anden brug af arealet. Omvendt vil andre brugere ikke få godkendt et 

arrangement på sletten, når arealet er reserveret til et større 

sportræningsarrangement.  

 

 

 
 

Ajourført 31.1 2017 


