
Med hund 
i skovene

I denne folder kan du læse om, hvorfor hunden 
skal føres i snor, og hvor du har mulighed for at 
lufte hunden uden snor i områder ved Silkeborg.

Skov- og Naturstyrelsen
SØHØJLANDET
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Skov- og Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk
 

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
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 kan 
kalde den til sig. Hunden må ikke genere andre skovgæster, 
hunde eller det vilde dyreliv – herunder ved at virke truende 
eller løbe efter dem. Hvis du er i tvivl om din hunds lydighed, 
skal den også være i snor i en hundeskov.  Hundeskovenes 
placering fremgår af kortet i denne folder.

Denne folder er udgivet af:

Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet 
Vejlbo
Vejlsøvej 12 
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 08 44
soehoejlandet@sns.dk	

Du finder os på: www.skovognatur.dk 

Ifølge naturbeskyttelsesloven skal hunde 
føres i snor i skoven. 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 eksempler 
på, at hunde bider børn og voksne.

• At de vilde dyr bliver stresset af løse hunde: 
	 For fuglene er problemet størst for dem, som har rede 

på jorden og i buskadset.
 
 Fugle som gulspurv, skovsneppe, skovsanger og nat-

tergal har rede tæt på jorden, mens munk, havesanger, 
gærdesmutte, halemejse og drossel har rede i kratvege-
tationen. 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 råvildt 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.

omkring Silkeborg
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I de skovområder der ikke er markeret som 
hundeskov, skal hunden altid være i snor.

Hundeskov - hunde må gå løs, hvis de er 
under kontrol.
Reglerne for hundeskove er ens for hegnede 
og ikke-hegnede hundeskove.

Indhegnet hundeskov

Hundeskov der ikke er indhegnet


