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Færdsel i hundeskoven 
I hundeskove må hunde gå løs i følgeskab med en person, 
der har fuld kontrol over den. Er du i tvivl om din hunds 
lydighed, så hold den i snor. Din hund må ikke være til fare 
eller gene for mennesker eller andre hunde. Er du ejer af 
en af de 13 racer, som i henhold til hundeloven er under-
lagt krav om mundkurv, skal din hund bære mundkurv 
i hundeskoven. Uden for hundeskoven skal hunde føres 
i snor. I mindre hundeskove kan opsamling af hundens 
efterladenskaber være en rigtig god idé, så alle skovens 
gæster får en positiv oplevelse af besøget. Der er opsat 
skraldespande ved indgangen til hundeskovene.

Naturstyrelsen har etableret tre hundeskove på Falster. 
Alle hundeskove er indhegnede. Der er P-plads i umiddelbar 
nærhed af hundeskovene. God tur!

Naturoplevelser på Falster

Træningstips
• Hunde elsker at bruge næsen. Gem godbidder, eller ting  
 din hund er glad for at finde. Øvelsen kan varieres.  
 Gem for eksempel en bold i en grøft eller i en hul træstub,  
 så hunden rigtig skal arbejde for sin belønning.
 
• Lad din hund klatre på træstubbe og sten, så styrker du  
 hundens balanceevne. I regnvejr kan træstammer dog  
 være meget glatte, så vælg forhindringer, der passer til  
 din hunds niveau.

• Prøv at lege gemmeleg med din hund, når I er i skoven.  
 Få eventuelt en hjælper til at holde hunden, mens du  
 gemmer dig. På den måde træner du også din hund i  
 at holde en god kontakt, når I er ude på tur.

Flere hundeskove
På Naturstyrelsens arealer er der udlagt mere end 150 hunde-
skove over hele landet. Her kan din hund færdes uden snor, 
men med ledsager. Ofte er hundeskovene indhegnede. 
Du kan finde mere information om hundeskovene på  
www.naturstyrelsen.dk eller på www.hundeskovene.dk,  
hvor der også er en oversigt over alle danske hundeskove.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen      
www.naturstyrelsen.dk
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Bøtø Hundeskov 
Kør mod Marielyst og sydpå ad Bøtø Ringvej ved den 
første rundkørsel. Fortsæt ad Bøtø Ringvej til P-pladsen ved 
Bøtøskoven. Du finder hundeskoven umiddelbart til højre for 
P-arealet. Bøtø Hundeskov er etableret i 2009 med støtte af 
Arbejdsmarkedets Feriefond. Området er en lille rekreativ skov. 
Indgangsportalen er skabt af kunstneren Michael Arleth. Den 
kan ses for enden af Bøtø Ringvej, allerede længe inden man 
når selve hundeskoven. 

Natur og friluftsliv
Selve hundeskoven dækker et areal på knap 1 hektar. Området 
er indhegnet. Mellem træerne er opstillet agilityredskaber, som 
appellerer til leg og motion med din hund. Redskaberne er 
designet i tæt samarbejde med Sydfalster Agility Klub. Her er 
spring både til store og små hunde, slalompinde, balancebom, 
balancestige, tunnel og ’brændestabler’. Redskaberne er frem-
stillet af fyrretræ fældet i hundeskoven. Gå på opdagelse med 
din hund. Vær opmærksom på ikke at tvinge hunden over 
forhindringerne. Lad ikke hvalpe springe, før de er udvoksede.

Bøtøskoven syd for Bøtø Hundeskov er en privat skov. Her 
skal hunde føres i snor og al færdsel foregå på de etablerede 
stier. På stranden må hunde dog gerne færdes løse i perioden 
1. oktober til 31. marts. Dog gælder det også her, at hunden 
ikke må være til fare eller gene for vilde dyr, andre hunde eller 
mennesker.

Bangsebro Hundeskov 
Bangsebro Hundeskov ligger i en trekant mellem Skovalléen, 
Randersvej og Gaabensevej. Der er de bedste muligheder 
for parkering ved den røde låge på Randersvej eller nord 
for Gaabensevej. På kortet er markeret med rød pil, hvor du 
finder indgange til skoven. 
Bangsebro Hundeskov er etableret i 2001 og er Falsters 
første hundeskov. Den dækker et areal på cirka 12 hektar  
og er en del af den noget større Bangsebro Skov, der er  
en grøn oase tæt på Nykøbing Falster. 

Træer og stier
Skovens træer er primært højskov af bøg plantet i slutning-
en af 1800-tallet. Der er også indslag af birk, el og pil især i 
de mere sumpede partier i skoven. Bangsebro Hundeskov 
gennemskæres af et hovedspor, som forbindes på kryds og 
tværs af mindre trampestier. I regnfulde perioder kan stierne 
være meget mudrede, så her er gummistøvler en rigtig god 
idé på skovturen.

Udenfor hundeskoven skal hunde altid føres i snor, men der 
er gode muligheder for naturoplevelser i Bangsebro Skov. 
Her finder du blandt andet naturlegeplads, bålhytte og faste 
orienteringsløbsposter. Cykel- og motionsstien Motions- 
slangen er en rute, der løber rundt om og igennem 
Nykøbing Falster. Den bugter sig gennem byområder, sko-
ven, det åbne land og Guldborgsund. Fra Motionsslangen  
er der let adgang til hundeskoven. Motionsslangen  
er markeret med gul stiplet linje på kortet. 

Hannenov Hundeskov 
Du finder hundeskoven i Hannenov Skov cirka 10 km nord for 
Nykøbing midt i Hannenov Skov. Du kan parkere enten ved  
P-pladsen Tresnippen i krydset mellem Hannenovvej, Virketvej  
og Fjællebrovej, ved P-pladsen på Fjællebrovej eller ved P-plad-
sen ved Hannenovvej. Hannenov Hundeskov er etableret i 2012. 
Området er på cirka 5 hektar og består af blandet løvskov med 
enkelte indslag af nåletræer. På kortet er markeret med rød pil, 
hvor du finder indgange til hundeskoven.

Natur og friluftsliv
I hundeskoven findes flere trampestier. I resten af Hannenov 
og Ovstrup Skov skal hunden holdes i snor, men der er mange 
muligheder for friluftsaktiviteter og gode naturoplevelser. I sko- 
ven finder du blandt andet sundhedsplads, bålpladser, rideruter, 
sheltere, handicapsti og sundhedsspor. Nord for hundeskoven 
ligger det fredfyldte naturområde Borremosen, og skovene 
gennemskæres af store åbne enge med fritstående egetræer. 
Hannenov Skoven er også rig på fortidsminder bl.a. Virket- 
volden, et forsvarsværk fra tidlig middelalder, og flere gravhøje.

Areal 1 hektar

Areal 12 hektarAreal 5 hektar


