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Hold hunden i snor!

Tekst: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund. 
Foto: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen m.fl.

HUNDE: Antallet af hunde i Danmark 
er steget væsentligt inden for de sidste 
fem år. I 2010 var der ca. 410.000 
hunde i Danmark, mens der i 2015 var 
registreret ca. 584.000 hunde i Dan-
mark. En naturlig konsekvens af dette 
er også et øget fokus på hundene og 
dermed også de konflikter, der opstår 
mellem hundeejere og andre. Og ikke 
mindst indbyrdes mellem hundeejere. 
En af de væsentlige årsager til kon-
flikter i dag er de løse hunde i natur-
en. 

I 2014 lavede Friluftsrådet en stor 
undersøgelse af danskernes brug af 

naturen. Størstedelen af de adspurgte 
gav klart udtryk for, at det generelt var 
en god oplevelse at færdes i naturen. 
Hver fjerde bruger angiver dog, at der 
har været irritationsmomenter, mens 
7 procent svarer, at de har haft alvor-
lige generende oplevelser i forbindelse 
med deres færden i naturen. 

Førstepladsen mht. ubehag eller ir-
ritation er affald, men dette er skarpt 
fulgt op af hundelorte og løse hunde. 

Tilsvarende foretog Dansk Ornitolo-
gisk Forening i 2014 en undersøgelse, 
der viste, at 37 procent af alle hunde i 
skovene løb uden snor – på trods af at 

hunde skal være i snor året rundt. 

Stresser vildtet
Der er ingen tvivl om, at løse hunde i 
naturen kan være en af flere årsager 
til konflikter, men det er samtidig 
også en væsentlig stressfaktor for 
vildtet. Derfor er det af afgørende be-
tydning, at opfordre alle til at holde 
hunden i snor. Når det er sagt, er det 
også vigtigt at holde fast i muligheden 
for at træne og uddanne vores jagt-
hunde uden snor med henvisning til 
lovgivningens krav om egnet apporte-
rende jagthund på ikke klovbærende 

Løse hunde i naturen 
er et stigende problem. 
Friluftsrådet har derfor 
iværksat en kampagne 
for at sætte fokus 
på emnet.
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vildt. Dette sker selvfølgelig med tilladelse fra ejeren af træ-
ningsarealet. På Naturstyrelsens arealer kan man skriftligt 
ansøge om en tilladelse til brug for hundetræning.

Kampagne – inspirationskatalog
Friluftsrådet har, i et målrettet forsøg på at nedbringe an-
tallet af konflikter i naturen i forbindelse med løse hunde, 
udarbejdet et inspirationskatalog. Kataloget er kommet i 
stand i samarbejde med flere organisationer, blandt andre 
Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub. 

Inspirationskataloget sætter fokus på problemet, og det 
giver inspiration til flere forskellige initiativer, der kan være 
med til at nedbringe antallet af løse hunde i naturen.  
Kataloget kan findes på  
www.jaegerforbundet.dk/hund/nyheder-hunde.

Fokus på problemet
Der er mange hensyn at tage, når vi færdes i naturen, og 
der er ingen tvivl om, at løse hunde i naturen skaber kon-
flikter. Danmarks Jægerforbund vil gerne være med til at 
sætte fokus på problemet af flere årsager. 

– Der opstår til stadighed skader i forbindelse med hunde-
slagsmål, hvor hunde, der ikke er under fuldt herredømme 
af ejeren, ”angriber” en anden hund. 

– Løse hunde er en alvorlig stressfaktor for vildtet – ikke 
kun når det ”jages”, men blot hundens tilstedeværelse kan 
være en medvirkende årsag til, at vildtet stresses. 

Forebyggelse er bedre end helbredelse, men ikke desto 
mindre har der på flere af Naturstyrelsens arealer været 
succes med anmeldelse af forholdet til politiet. Konse- 
kvensen af dette er en bøde. Resultatet har været et fald i 
antallet af løse hunde. 

Oplysning og kommunikation er forebyggende, hvorfor 
der skal lyde en opfordring til et øget fokus på problemet. 
Naturen er en vigtig del af jagten, hvorfor vi har en fælles 
interesse i, at vildtet ikke forstyrres unødigt. Hold egen 
hund i snor efter gældende regler. Sørg for at opfordre an-
dre til at holde hunden i snor af hensyn til vildtet.

Træning
En anden og meget vigtig del af forebyggelsen er træning.  

Slangerup Jagtforening har eksempelvis skabt fokus på om-
rådet ved at tilbyde ”træning af hunde og information om 
hensigtsmæssig opførsel”. Netop i forbindelse med jagtfor-
eningens tilbud om træning, og derigennem muligheden for 
øget tilslutning til hundetræningen, skabes muligheden for 
information og dialog på området.
hvh@jaegerne.dk 

Det siger loven

Naturbeskyttelsesloven er klar i sin 
formulering. Således står der i loven:

§ 22 På strande skal hunde føres i   
 snor fra 1. april til 30. september  
 og skal altid føres i snor, hvor der  
 er græssende husdyr. 
§ 23 I skoven skal hunde føres i snor.
§ 24 På udyrkede arealer skal hunde  
 fører i snor.

Baldur’s Archery 
er Danmarks største og mest erfarne 
forhandler af buer i alle prisklasser.

Uanset niveauet så finder vi den helt 
rigtige bue til dig både til buejagt og 

bueskydning.

Start buejagten med et 
professionelt buejagtsæt 

Indeholder alt:
Bue, pile, sigte, kogger 

pilehylde, stabilisator, 
release og 5 pile. 

Priser fra 4.789,- 
  

 
Vi har sat tusindevis af buer op og hjælper dig 
gerne med undervisning og 
gratis prøve”tur”med den 
købte bue – hos os får du 
en professionel og ærlig 
vejledning hver gang.

www.baldurs-archery.dk

Ørbækvej 6 7330 Brande 
Hovedgade 17a 4140 Borup
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