
Hundenes mange muligheder i naturen 
 
Rigtig mange mennesker holder hund. Og hunde skal have motion og luftes dagligt. Det betyder at 
der hver dag er mange, der benytter skove og anden natur som lufteplads. Derfor har Naturstyrelsen 
Nordsjælland udpeget en række skove, hvor hundene må løbe uden snor. De skal selvfølgelig altid 
være under kontrol, så de ikke generer andre naturbrugere og så de ikke pludselig stikker af efter en 
hare, en fugl eller andet vildt. 
 
Ikke alle bryder sig om at møde løse hunde og derfor skal reglerne om, at hunde skal føres i snor 
udenfor hundeskovene respekteres. På den måde er der også plads til både hunde med og uden snor. 
 
Det er dog ikke kun andre naturbrugere, der er argumentet for at hunde skal holdes i snor. Det er i 
høj grad også den natur de færdes i. Der skal være plads til de dyr, der lever i vildt i skove, på 
heder, enge og i andre naturområder. Disse områder er gennem tiderne blevet mindre og mindre og 
dyrene, der lever her, derfor mere trængt.  Mange af Naturstyrelsen Nordsjællands arealer er 
udpeget til Natura2000 områder, enten som habitat- eller som fuglebeskyttelsesområder eller begge 
dele. Det er både naturtyper, men også arter, som er udpeget og dermed skal have ekstra 
beskyttelse, så de ikke forsvinder herfra. Hunde må gerne færdes disse steder, så længe de er i snor. 
 
Melby Overdrev er en særlig perle 
Melby Overdrev er noget helt særligt i Nordsjælland. Et relativt stort hedelandskab ud til havet og 
op til hhv. Liseleje – og Asserbo Plantage. Melby Overdrev er udpeget til habitatområde. Her yngler 
der en del jordrugende fugle bl.a. Hedelærke, og Almindelig ryle, som ikke er så almindelig endda. 
De jordrugende fugle er særligt sårbare overfor hunde, der strejfer ind gennem vegetationen og kan 
skræmme fugle op og rydde rederne for æg. Men arter som trækker forbi, som Stor og Lille 
regnspove har også brug for ro til at tanke op, før de flyver videre.  
For at give bedre betingelser for naturen på Melby Overdrev, er det fra 1. marts 2011 ikke længere 
tilladt, at have sin hund løs på heden. Den nye afgrænsning af hundeskoven betyder, at det kun er 
tilladt at lufte sin hund uden snor, i selve Liseleje Plantage, og på stranden i perioden 1. oktober til 
31. marts. For at beskytte overdrevets vilde dyr, er det meget vigtigt at forbuddet mod løse hunde 
overholdes. 
 
Naturstyrelsen Nordsjælland vil fra 1. marts være mere hård i håndhævelse af dette forbud. Flere og 
flere hunde ses løse både på Melby Overdrev, men også i visse skovområder og på andre 
naturarealer. Hundeejere vil derfor fremover blive mødt med bødekrav, hvis forbuddet ikke 
overholdes. Også selvom det er første gang. Naturstyrelsen henstiller derfor alle hundeluftere om 
fremover at benytte hundeskovene, hvis hunden skal slippes fri af snoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hundeskoven i Liseleje Plantage: 
 

Faktaboks: 
Der findes en del hundeskove i Nordsjælland: 
Gå evt. ind på: www.udinaturen og søg på hundeskove 
 
Liseleje Plantage 
Arresødal, Frederiksværk 
Esrum Lund 
Nødeboholt (halvdelen) 
Præstevang, Hillerød 
Tirsdagsskoven, Hillerød 
Selskov, Hillerød 
Stenholt Vang, Hillerød 
Krogerup Skovene 
Hornbæk Plantage 
Hellebæk Skov 
Kelleris Hegn 
Store og Lille Veksebo Holm 
Munkegårds Hegn 
Egebæksvang 
 
 
 



Baggrundsartikel:  
http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/ArkivSNS/Juli2010/hunde_05072010.htm  


