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Loven gælder for alle hunde 
uanset, race, alder 

og opdragelse

Hunde er velkomne 
– men vis hensyn

•	
•	  

•	 Poser i skraldespand



Hvad siger Loven?

Naturbeskyttelsesloven forbyder 
helt generelt, at der medbringes løse 
hunde i den danske natur (§ 24).

Hunde skal altså altid være i snor i 
sommerhusområderne, i klitterne og på 
stranden – dog må hundene være uden 
snor på stranden i perioden 1. oktober 
til 31. marts (§ 22).

Overtrædelser af reglerne straffes med 
bøde på 2000 kr. Det gælder både 
danske og udenlandske hundeejere.

Således skal hunde altid føres i snor 
med undtagelse af perioden 1. oktober
til 31. marts, hvor det på stranden er  
tilladt at have hunden gående uden 
snor - men KUN hvis ejere har fuldt 
herredømme over hunden og den ikke 
forvolder andre skade!

Husk disse regler gælder, selv om 
der ikke er opsat skilte.

Eksempler på pictogrammer



•	 At	der	kun	findes	få	umulige	hunde,	
men mange tankeløse hundeejere. 

•	 At selv den fredeligste familiehund 
kan blive grebet af sit jagtinstinkt og 
stikke af fra sin ejer. 

•	 At andre gæster ikke kan se, at net-
op din hund aldrig vil gøre fortræd.

Sørg for at du og din hund 
færdes i naturen med omtanke.

Husk
•	 At naturen er trængt, og at det vilde 

dyre- og planteliv har førsteret. 

•	 At løse hunde er til gene for natu-
ren, andre gæster og for de hunde, 
der er i snor. 

•	 At loven gælder for alle hunde uan-
set, race, alder og opdragelse.

Der er flere hundeskove på 
Ringkøbing-Skjern Kommunes 
og  Naturstyrelens arealer, hvor 
hunde kan gå løs – se bagsiden.

Hunde er velkomne – men vis hensyn



Femhøjsande Plantage
Adresse:  Kærbyvej 2, 
  6950 Ringkøbing, Denmark
GPS:   56.0881195, 8.2993298
Indhegnet:  Delvis
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