
Politik for hundetræning i skovene hos Naturstyrelsen Nordsjælland. 

Naturstyrelsen Nordsjælland har til opgave at administrere benyttelsen af enhedens skove 

således, at flest mulig 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. 

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 23 skal hunde føres i snor i skovene. 

Naturstyrelsen kan give videre rammer, hvilket vi bl.a. har gjort ved at udlægge udvalgte skove som 

hundeskove. I disse skove er det tilladt at færdes med hund uden snor under forudsætning af at 

hunden er under førerens fulde kontrol. Vi har også etableret en række ”hundehegn” hvor hundene 

kan færdes uden snor, men også her under forudsætning af at hunden er under førerens fulde 

kontrol. 

Naturstyrelsen Nordsjælland giver derudover tilladelse til organiseret (grupper på 10 eller 

derudover, mindre grupper henvises til hundeskovene) hundetræning på en række afgrænsede 

arealer i skovene. Her gives tilladelse spor- og markprøvetræning, samt lydighedstræning. Der gives 

ikke tilladelse til angrebs og bidetræning. 

Du kan finde en oversigt over Naturstyrelsens hundetræningsarealer på hjemmesiden: 

www.udinaturen.dk 

Organiseret træning kræver altid godkendt bookning af det pågældende areal via 

www.udinaturen.dk. Ved booking skal træningsområdets navn og nummer fremgå i ansøgningen. 

Vilkår for hundetræning: 

 Træningen må ikke være til unødig gene for skovens andre brugere 

 Hunde der ikke er i en konkret træningssituation skal føres i snor 

 Der skal skiltes med at der sker organiseret hundetræning på området 

 Naturstyrelsen kan aflyse træningen, hvis der er større arrangementer i skoven. 

 Der må ikke køres i bil i skoven 

 Der kan bookes max. 12 måneder frem. 

 Den enkelte gruppe må højst have 10 aktive bookninger 
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Hundetræningsområde: Store Dyrehave, område 1 

 

 
 

 

Vilkår for hundetræning: 

 Træningen må ikke være til unødig gene for skovens andre brugere 

 Hunde der ikke er i en konkret træningssituation skal føres i snor 

 Der skal skiltes ved * med vedlagte skabelon, med at der sker 

organiseret hundetræning på området 

 Naturstyrelsen kan aflyse træningen, hvis der er større arrangementer i 

skoven. 

 Der må ikke køres i bil i skoven 

 Der kan bookes max. 12 måneder frem. 

 Den enkelte gruppe må højst have 10 aktive bookninger 

 

 

 

 

Skiltning skal helst sættes op på medbragt pind. Der må ikke bruges søm, 

tegnestifter o.lign. på træer og røde stolper. 

Skiltet fjernes umiddelbart efter træningen. 
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Hundetræning 
 

Der trænes efter aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland i markerede 

område på kortet. 

Området er åbent for alle under træningen. 

 

 

 
 

 

Dato d.    

-------------------------------------- 

i tidsrummet   

-------------------------------------- 

Gruppe/organisation  

-------------------------------------- 

Navn på ansvarlig  

-------------------------------------- 

Kontakt telefon nr.  

-------------------------------------- 

 


