
Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde 
i skoven føres i snor. Baggrunden er:

• 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 ek-
sempler 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, have-
sanger, 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.

Hundeskov – indhegnet hundelegeplads
I såkaldte hundeskove er det tilladt at lufte hunden uden 
snor. Det er naturligvis et krav, at hunden er under fuld 
kontrol, hvilket betyder at ledsageren har tæt kontakt til 
hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, 
hunde eller det vilde dyreliv – herunder ved at virke tru-
ende eller løbe efter dem. Hvis du er i tvivl om din hunds 
lydighed, skal den også være i snor i en hundeskov. 

Der er en indhegnet hundeskov i Sperrestrup Skov ved 
Ølstykke nord. Placeringen fremgår af kortet i denne 
folder

I hundeskoven er der etableret lege- og aktivitetsred-
skaber som kan stimulere hunden både fysisk og mentalt.

Slalom: Her kan der gås sik-sak mellem stolperne.
Tårnet: Lad hunden balancere på stammerne
Brændestakken: Her kan hunden klatre og balancere
Røret: Prøv at få hunden til at gå gennem røret.
Balancebom: Den adrætte hund kan balancere på 
stammerne

Denne folder er udgivet af:

Østsjælland
Syvstjernen, Fægyden 1
3500 Værløse
oestsjaelland@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk

Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over 
hele landet, og driften heraf tilgodeser både frilufts-
formål, produktionshensyn og beskyttelse af natur- og 
kulturværdier.
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i Sperrestrup Skov
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Storesø - Lyngen

Tungegårdsvej

Ølstykke 
Stationsby

Tungegård
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Signaturforklaring

O�entlig vej
Jernbane
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Stier
Statsskov
Skov, privat/ kommunal ejet
Overdrev/mark
Mose
Mose, privatejet
Bebygget areal
Omkringliggende arealer
Sø
Parkering

Uden snor - med ledsager 

Hund i snor

Område hvor hunden 
må være løs, hvis den er 
under kontrol (1 sted)

Piktogrammer i skoven:


