
Når du 
og din hund 
skal luftes
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I naturen skal hunde føres i snor, fordi vilde 
dyr stresses af løstgående hunde, og fordi 
nogle mennesker er bange for hunde.

Også hunde i snor kan virke skræmmende. Vi 
beder dig vise hensyn, når du færdes med din 
hund. Gøende hunde kan forskrække både 
heste og cyklister.

Husk også
•  at alle hunde – også de velafrettede 
 har et jagtinstinkt
•  at hundeloven altid gælder
•  at samle op efter din hund

Tænk på at, også de områder hvor du må lufte 
din hund uden snor, skal være til glæde for 
alle. Hvis du selv dyrker motionsløb, ved du 
måske, hvor ubehageligt det er at blive løbet 
op af en løs hund, der evt. bare vil lege.

Husk - når 
du lufter hund



- hvis den er under fuld kontrol

På Ballerup Kommunes arealer
Der er udpeget tre arealer i kommunen, hvor hunde må
luftes uden snor. Arealerne er markeret med store pæle i
hjørnerne (i Harrestrup Ådal er arealet indhegnet). 
Du kan finde områderne på kortet.

I kommunens husdyrfolde
Der vil i perioder være mulighed for at lufte hunde uden
snor i enkelte af de kommunale husdyrfolde. Det vil være
markeret med skilt, når du må benytte foldene.

I hundeskovene
På Skov- og Naturstyrelsens arealer er der udlagt over
100 hundeskove. Her kan din hund færdes uden snor,
men altid med ledsager. Ofte er hundeskovene indheg-
nede. De nærmeste hundeskove kan du finde på kortet.

Hundeejerens ansvar efter hundeloven gælder selv-
følgelig også i natur og friluftsområder, hvor hunden 
må luftes uden snor. Det er derfor et krav, at du har fuld 
kontrol over din hund. Hvis du er i tvivl om din hunds 
lydighed, skal du føre den i snor.

God tur.

Du kan finde hundeskovene på 
www.skovognatur.dk

Her må du lade 
hunden løbe frit

Hundeluftnings-
områder i Ballerup

Statsskovens 
hundeskove

Hunde må 
løbe frit, når 
ledsageren 
har den 
under fuld 
kontrol

Hunde 
skal være
i snor

Hunde 
må ikke
medtages


