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Hunde skal ifølge naturbeskyttelsesloven 
som udgangspunkt altid være i snor i  
naturen. Baggrunden er:
• At mange børn og voksne er bange for hunde: 

Alle skal kunne færdes trygt i naturen. Når 

du holder din hund i snor, tager du hensyn til 

andre gæster, cyklister, små børn, andre hunde 

og dem, der er bange for hunde. De har ingen 

chance for at vide, at netop din hund aldrig 

aldrig ville gøre dem fortræd.  

• 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 græs-

ningsstedet 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 i naturen.  

Tænk på, at f.eks. en gøende hund kan for- 

skrække hesten og cyklisten, så der opstår  

farlige situationer.

Husk
• at løse hunde kan være til gene for dyrelivet, for  

andre gæster – 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.

• at Naturstyrelsen kan anmelde det til politiet, hvis en 

hundeejer lader sin hund løbe løs, uden at hunde-

ejeren har fået lov.

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.
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 1 Kompedal Hundeskov
8 ha, indhegnet, P ved Kompedalvej
GPS-koordinat: 56.22878, 9.29575

 2 Bølling Sø Hundeskov
4,5 ha, indhegnet, P ved Klosterlundvej 
GPS-koordinat: 56.18838, 9.34934

 3 Ikast Byskov Hundeskov ved Skelhøj Plantage
8,1 ha, indhegnet, P ved Søndergårdsvej 
GPS-koordinat: 56.12021, 9.18885

 4 Ikast Byskov Hundeskov Isenvad Vest
3,5 ha, P nord ved Isenvadvej 
GPS-koordinat: 56.10459, 9.197371

 5 Ikast Byskov Hundeskov Isenvad Øst
3,4 ha, indhegnet, P ved Remmevej eller fra Engtoften 
GPS-koordinat: 56.10169, 9.21260

 6 Gludsted Plantage Hundeskov
Ca. 1 ha, indhegnet, P ved Nordre Brandlinie (vest for rute 13) 
GPS-koordinat: 56.09704, 9.36462 

 7 Kolpendal Hede Hundeskov
6,2 ha, indhegnet, P på rasteplads ved Kolpendal Hede (øst  
for rute 13) 
GPS-koordinat: 56.09360, 9.36879

 8 Gludsted Plantage Hundeskov Syd
2,5 ha, indhegnet, P ved Isenbjergvej (Palmelunden) 
GPS-koordinat: 56.06136, 9.28789

 9 Nørlund Plantage Hundeskov ved rute 185
3 ha, indhegnet, P ved rasteplads på vestsiden af rute 185  
mellem Ikast og Ejstrupholm 
GPS-koordinat: 56.05564, 9.22772

 10 Palsgård Skov Hundeskov ved Hampen Sø
7 ha, indhegnet, P ved Hampen Sø og rute 13 eller på  
Hampenbjergvej 
GPS-koordinat: 56.02304, 9.38492 

 11 Palsgård Skov Hundeskov ved Hampen Stationsby
1,3 ha, indhegnet, P ved Hampen Sø og rute 13 
GPS-koordinat: 56.02081, 9.35930

 12 Harrild Hede Hundeskov
9,5 ha, indhegnet, handicapvenlige stier, P ved natur - 
legepladsen på Åhusvej 
GPS-koordinat: 56.00227, 9.17213 

Find vej til nærmeste hundeskov
Signaturforklaring

Statsejede arealer

Privat skov

Hundeskov

Piktogrammer i skoven

Hund i snor

Hunden må være uden snor, 
men med ledsager og under kontrol


