
Tak fordi du har din hund i 

snor i naturen

Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Hundeskove er også alle andres 
naturområder - dyr som menneskers

Du skal have tæt kontakt med din hund, hvis den er løs. 
Den må ikke genere andre brugere af naturen. Ej heller an-
dre hunde eller det vilde dyreliv f.eks. ved at virke truende 
eller løbe efter dem. Det er som udgangspunkt dig som 
hundefører, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen Hovedstaden
hst@nst.dk • www.nst.dk

Hundeposer bliver IKKE nedbrudt i naturen
Heller ikke dem med løfter om bionedbrydelighed. 
De bliver med tiden til mikroplastik. Lad derfor blot 
hundens afføring ligge til naturlig nedbrydning, 
medmindre det sker på en sti, hvor du bedes tage 
posen med dig, tak.

Find Naturstyrelsens 
information om

l	Hundetræning

l	Sportræning

l	Erhvervsmæssig  
hundeluftning

Naturområder hvor hunden 
må være løs finder du på 
Udinaturen.dk

Naturstyrelsen har i udvalgte naturområder 
dispenseret fra reglen om, at hunde skal 
være i snor. Det gælder kun for hundeføre-
re, som har fuldt herredømme over hunden. 
Fuldt herredømme betyder, at hundeføre-
ren kan standse hunden, hvis den f.eks. for-
søger at opsøge andre dyr og mennesker.
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... så er det trygt for alle at komme i 
naturen

Det kan være utrygt for lø-
bere, cyklister og ryttere at 
passere en løs hund. Løber 
den efter mig? Bliver den 
forskrækket og bider? Selv 
om din hund er fredelig, er 
det svært for andre at vur-
dere, og det tager noget af 
glæden ved turen.

Hygge ved et 
bålsted kan 
nemt blive 
forstyrret, 
når din hund 
lugter en lun 
pandekage.

Det kan være svært at 
aflæse, om din hund vil 
en det godt. En hund, 
der hopper op ad et 
barn af ren glæde, kan 
være en skrækind-
jagende oplevelse, 
som sidder i hukom-
melsen længe efter.

En hund i snor 
kan være nervøs 
ved mødet med 
en løs hund.

... og naturen er trængt

Fugle som nattergalen opholder sig på jorden og skræm-
mes op af hunde.

For et rådyr kan blot lugten af en hund betyde, at det for en 
tid ikke tør vende tilbage til græsningsstedet eller til sit lam.

Ræve, egern og de mange små 
gnavere føler sig også aldeles 
utrygge, når der er en løs hund i 
nærheden.

Din hund skal være i snor i naturen ifølge 
Naturbeskyttelsesloven

Lovgivningen om, at hunde skal 
være i snor, gælder for selv den 
sødeste hund.

Hvis du ikke har din hund i snor
Naturstyrelsen anmelder det til politiet, hvis du lader din 
hund løbe løs, hvor det ikke er tilladt. Du har pligt til at 
oplyse Naturstyrelsens personale om navn og adresse til 
anmeldelsen.

Så tak fordi du holder din hund i snor!

En lang hundeline må meget 
gerne være tydelig for andre 
forbigående og cyklister.


