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Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke Svanen

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer 
over hele landet og driften heraf tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse 
af natur- og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen Thy

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 23, kap. 4, skal hunde 
i skoven altid føres i snor. Det skyldes hensyntagen 
overfor:

Mennesker
Mange mennesker har angst overfor hunde. Selvom 
din hund er ganske harmløs, er det ikke alle folk, som 
opfatter den sådan. Hvis din hund, i et venligt sind, 
skulle løbe andre skovgæster i møde, vil der være 
nogle, som fejltolker tilnærmelsen og bliver skræmte. 
Det bliver en dårlig oplevelse for både hund og mand.
Ikke alle ønsker kontakt med din hund, så hold den i 
din nærhed – i snor.  

Dyrelivet
Hunden er et udpræget rovdyr. Skoven rummer et 
mangfoldigt dyreliv, her i blandt mange potentielle 
byttedyr for din hund.
Fugle som har rede på jorden (fx gulspurv, skovsneppe 
og nattergal), padder (frøer, tudser og salamandre) og 
unge dyr, som rålam og harekillinger er særligt udsatte 
pga. deres manglende beskyttelse. Selv voksne rådyr 
skambides og dræbes hvert år af løse hunde.
Den frit løbende hund, kan være et forstyrrelseselement 
overfor det vilde dyreliv, som stresses. Sker det hyppigt, 
påvirkes dyrenes trivsel, dermed levedygtighed og evne 
til reproduktion.
Lad det ikke være din skyld!

Altså
Selvom din hund er dejlig, skal den være i snor fordi:
	• Den kan udvise uhensigtsmæssig adfærd overfor 

andre skovgæster
	• Den kan forstyrre skovens vilde dyreliv alvorligt
	• Den kan gøre direkte skade på skovens dyreliv
	• Du skal udvise et godt eksempel overfor andre skov-

gæster, hvis hunde ikke er så søde som din.

Din hund…
… og dig i naturen

En vejledning til dig,  
der gerne vil lufte din hund i naturen

Skov- og Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6   
7700 Thisted
Telefon:  97 97 70 88
Mail:  thy@sns.dk



Til dig, hvis hund fortjener at gå frit, har Skov og Natur-
styrelsen Thy anlagt 8 hundeskove, hvor du kan lufte 
din hund helt uden snor. En god mulighed for at stimu-
lere din hund og socialisere den med andre hunde!

Din hund må dog kun gå frit, hvis du, som ejer, har fuld 
kontrol over den. Hvis ikke, skal du holde din hund i snor. 
Hvis din hund generelt er aggressiv overfor andre hunde, 
frabedes brug af hundeskove – med og uden snor.

Yderligere information om hundeskovene i dit nærom-
råde findes på www.udinaturen.dk

Det er ifølge Naturbeskyttelseslovens § 22 også tilladt 
at lade hunden gå uden snor på stranden i perioden 
1/10 til 31/3.
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