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Med hund i 
skoven
i Sperrestrup Skov

Naturstyrelsen
Fægyden 1 
3500 Værløse 
OSJ@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde 
i skoven føres i snor. Baggrunden er:

•  At mange børn og voksne er bange for hunde: 
 Skovgæster skal kunne færdes trygt i skoven og de har 

ingen chance for at vide, at netop din hund aldrig ville 
gøre dem fortræd. Der er årligt tusindvis af eksempler på, 
at hunde bider børn og voksne.

•  At de vilde dyr stesses af løse hunde: 
 For fuglene er problemet størst for dem, som har rede på 

jorden og i buskadset. 

Fugle som gulspurv, skovsneppe, skovsanger og nattergal 
har rede tæt på jorden, mens munk, havesanger, gærde-
smutte, halemejse og drossel har rede i kratvegetationen. 
En løs hund kan resultere i, at fuglen må flygte i stedet for 
at hvile eller spise eller at reden opgives. 

For et rådyr kan blot lugten af en hund betyde, at det for 
en tid ikke tør vende tilbage til græsningsstedet eller til 
lammene. Bliver et rådyr ofte forstyrret, er der en stor risiko 
for, at dyret sulter ihjel, for når det er på ”flugt” eller er utrygt 
og stresset, har det ikke tid til at spise, og hvad værre er, det 
bruger energi på at løbe. Der er mange eksempler på, at 
løse hunde har skambidt rådyr.

Vis hensyn når du lufter hund
Også hunde i snor kan virke skræmmende. Tag derfor altid 
hensyn til andre skovgæster. Tænk på, at f.eks. en gøende 
hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår 
farlige situationer.

Husk
•  at løse hunde er til skade for dyrelivet og til gene for an-

dre skovgæster – og for de hunde, som er i snor, 
•  at alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – 

har et jagtinstinkt,
•  at det forstyrrer dyrelivet, når hunde får lov til at løbe frit 

i skovbunden, selv om de er under opsyn og ikke laver 
synlige skader.

Hundeskov
I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit 
- under forudsætning af, at du har ”fuldt herredømme” over 
hunden, dvs. helt svarende til hundelovens bestemmelser 
om ”fuldt herredømme”.

”Fuldt herredømme” betyder, at hundeføreren kan standse 
hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det 
betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt 
til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det 
vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som 
ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor 
eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføre-
ren, som har ansvaret for at undgå konflikter.



R
o

sk
ild

ev
ej

Ølstykke
Stationsby

Sperrestrup

Langdyssevej

H
øjspæ

ndingsledning

Sperrestrupvej

Skenkelsø
Mølle

Tungegård

Tungegårdsvej

Troldhøj

Sperrestrup Skov
Fr

ed
er

ik
sb

or
gv

ej

0 100 200 300 400 500 m

O�entlig vej
Skovvej, anlagt sti
Sti
Bæk/grøft
Løvskov
Nåleskov
Slette
Bebygget område
Sø

Hundeskov

Parkering

Signaturforklaring

Uden snor - med ledsager 

Hund i snor

Piktogrammer i skoven:


