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Retningslinjer for benyttelse af 
hundetræningsarealet i Ovstrup skov 

 

- Træningen skal foregå inden for det blå markerede areal på kortet. 

 

Hundetræning skal altid bookes på forhånd via www.booking.naturstyrelsen.dk  

 Start med at oprette dig som bruger under LOG IND.  

 Vælg herefter ’Book via liste’ eller ’book via kort’ og find Ovstrup Skov.  

 Klik på den grønne knap ’book’ ud for den enkelte lokalitet og vælg ’standard 

booking’, hvis du skal bruge skoven på nogle enkelte datoer eller ’booking af 

faste ugedage’, hvis I fx ønsker at booke skoven fx hver onsdag aften  

 Nu lukker et nyt vindue op. Udfyld rubrikkerne med dato, aktivitet 

(hundetræning), deltagerantal osv.  

 Klik på ’Tilføj til kurv’.   

 

Du kan vælge at booke mere eller klikke på ’se kurv’ og ’gennemfør booking’.  

Nu sendes ansøgningen til os, og vi sender svar indenfor max 10 dage. 

 

Du kan til enhver tid booke andre aktiviteter, redigere, aflyse m.m. 

Der kan bookes max. 1 år frem. 

 

- Hunde skal under træning være under fuld kontrol. Uden for 

træningsarealet skal hunde holdes i snor overalt undtagen i Hannenov 

Hundeskov, som ligger ca. 1 km fra hundetræningsarealet. Hundeskoven 

kan ikke bookes til træning, men kan bruges til ’frikvarter’.  

 

- Bemærk vi har mange rideruter i skoven, som også går igennem 

hundetræningsarealet. Skoven, inkl. træningsarealet, er altid åben for 

offentligheden. Derfor skal træningen foregå under hensyntagen til øvrige 

skovgæster samt til dyrelivet i området. 

 

- Naturstyrelsen kan når som helst regulere anvendelsen af træningsarealet, 

hvis der måtte vise sig uhensigtsmæssige følger af hundetræningen. 

 

- Brugerne skal følge Naturstyrelsens anvisninger. 

 

- Naturstyrelsen kan tilbagekalde meddelte tilladelser, hvis ansøgeren ikke 

følger retningslinjerne og øvrige anvisninger fra Naturstyrelsen. 

 

- Træningsarealet kan i visse situationer, efter Naturstyrelsens vurdering, 

benyttes af flere brugergrupper samtidig, f.eks. hhv. nord og syd for 

Sørupvej. Dog altid kun én hundegruppe på træningsarealet ad gangen. 

 . 

- Tilladelsen omfatter ikke tilladelse til motorkørsel på skovvejene.  

- Parkering skal ske på P-pladserne langs de offentlige vejen igennem 

skoven fx ved Skadekilde eller ved Søruphus Skovbørnehave. 
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