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 hvert
år mange eksempler på, at hunde bider børn og
voksne.
Vilde dyr stresses af løse hunde
For fuglene er problemet størst for dem, som har
rede på jorden og i buskadset. 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
stresset er der risiko for, at det dør. Der er også
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
•
løse hunde er til skade for dyrelivet og til gene
for andre skovgæster – og for de hunde, som er
i snor,
•
alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt,
•
det forstyrrer dyrelivet, når hunde får lov til at
løbe frit i skovbunden, selv om de er under
opsyn og ikke laver synlige skader.
Her må du lufte hunden uden snor:
Hvis du gerne vil lufte hunden uden snor, kan du
gøre det i den sydlige del af Blykobbe Plantage,
som er udpeget som hundeskov.
På Bornholm er der desuden 6 friløbshegninger,
hvor din hund kan boltre sig under hegn. Hunden
må også gerne være løs på strande i vinterhalvåret (fra 30. september til 1. april).
Fuld kontrol
Både i hundeskoven, i friløbshegninger og på stranden skal du have fuldt herredømme over hunden.
Det vil sige, at du altid skal kunne kalde hunden til
dig, og hele tiden skal holde tæt kontakt til hunden,
så den ikke generer andre gæster, hunde eller
dyrelivet.
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Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal
hunde føres i snor i naturen - Det gælder
også der, hvor der ikke er forbudsskilte.
Baggrunden for lovgivningen er:

Med hund i
naturen
på Bornholm

Faciliteter på Naturstyrelsens arealer

Hundeskove og friløbshegninger
på Bornholm
Allinge friløbshegning

Blykobbe hundeskov
Den sydlige del af skoven er hundeskov.
Find vej: P-plads ved Antoinettevej, 3700 Rønne
Blykobbe friløbshegning
Find vej: Hegningen ligger ved parkeringspladsen på den vestlige side af Haslevej - nærmeste
adresse er Haslevej 146B, 3700 Rønne
Hareløkkerne friløbshegning
Find vej: Hareløkkerne ligger til højre for naturlegepladsen, når du kommer fra parkeringspladsen. Nærmeste adresse er Segenvej 41, 3720
Aakirkeby

Klemensker friløbshegning
Hasle friløbshegning

Andre faciliteter
Hasle friløbshegning
Find vej: Hegningen ligger syd for Hasle Røgeri.
Nærmeste adresse er Søndre Bæk 20, 3790
Hasle
Allinge friløbsindhegning
Find vej: Hegningen ligger bag ved Allinge
Stadion, for enden af en blind vej. Nærmeste
adresse er Stadionvej 2, 3770 Allinge
Nexø friløbsindhegning
Find vej: Hegningen ligger ved Ferskesø i udkanten af Nexø. Nærmeste adresse er Andersen
Nexø Vej, 3730 Nexø
Klemensker friløbsindhegning
Find vej: Hegningen ligger for enden af stadionvej, ca 400 meter inde på markvejen. Nærmeste
adresse er Stadionvej, 3782 Klemensker.

Blykobbe friløbshegning

Hareløkkerne friløbshegning

Blykobbe hundeskov

Nexø friløbshegning

