• 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, gærdesmutte, 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
andre 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.

Med hund
i Naturstyrelsens
skove omkring
Silkeborg

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 hundeføreren, som
har ansvaret for at undgå konflikter.

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde
i skoven føres i snor. Baggrunden er:

Hundeskove i Silkeborg
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a. Hvinningdal Skov

e. Kobskov ved Almindsø

Indhegnet hundeskov. Flere låger. P ved Jordkærvej.

Ikke-indhegnet hundeskov. Går du rundt om Almindsø,
så husk at hunden skal være i snor i Vesterskoven.
Vis hensyn til badegæsterne ved Vestre Søbad.
P ved Sdr. Ringvej, Østre Søbad eller ved Ferskvandscenteret.

d. Kobskov ved Lyngsø
Ikke-indhegnet hundeskov.
Varieret skov med mange stier. P ved Sdr. Ringvej.

Ikke-indhegnet hundeskov.
En del af Vejlbo mose afgræsses af geder bag hegn.
Husk hundeskoven standser ved Myrhus. Se skiltningen.
P ved Ferskvandscenteret.

g. Nordskoven ved De Små Fisk
Indhegnet hundeskov. Agility faciliteter. Flere låger.
P her eller ved De Små Fisk.

De Små
Fisk

g

h. Nordskoven ved Århusvej

Horsensvej

Ikke-indhegnet hundeskov. Det åbne areal imellem Gjessøvej
og Ørnsø er ikke hundeskov.
Skoven gror på gammel mosebund, så skoven er meget tæt.
P ved Gjessøvej.

f. Arboretet og Vejlbo mose
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c. Lysbro Skov ved Ørnsø
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Område hvor hunden må være løs,
hvis den er under kontrol

b. Lysbro Skov ved Langsø
Ikke-indhegnet hundeskov.
Varieret skov med flere stier.
P ved Sdr. Ringvej eller på Herningvej.
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Offentlig vej
Motorvej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Jernbane
Asfalteret natursti
Skov, Naturstyrelsens arealer
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Bebygget areal
Omkringliggende areal
Indhegnet område hvor hunden må
være løs, hvis den er under kontrol
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Hvinningdal
Skov

Indhegnet hundeskov. Flere låger.
Lys granskov. P ved Skydebanen. Se skilt.
Østerskoven

i. Nordskoven ved Resenbro
Indhegnet hundeskov. Indgang i øst.
Lille lysning i skov. P ved Skærbækvej.
Piktogrammer i skoven
Hund i snor
Hunden må være uden
snor, men med ledsager
og under kontrol

Sejs

