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Redegørelse vedrørende relevante lovningsmæssige bestemmelser om besiddelse af hund 

og færdsel med hund 

 

I grundejerforeningen har vi gennem den senere tid modtaget en række henvendelser vedrørende 

konflikter relaterende sig til løsgående eller støjende hunde. 

 

På denne baggrund er nærværende oversigt over relevante bestemmelser om besiddelse af hund 

og færdsel med denne udarbejdet. Redegørelsen er ikke udtømmende.  

 

Relevante bestemmelser fra følgende lovning vil blive behandlet.  

 

1 Hundeloven 

2 Naturbeskyttelsesloven 

 

Endelig vil der blive nævnt lokale fastsatte bestemmelser fra Frederikssund Kommune.  

 

Ad 1 – Hundeloven 

 

Ifølge Hundeloven skal besidderen af en hund sørge for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, 

er mærket og registreret. Besidderen af hunden skal sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder 

gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse.  

 

I Hundeloven er der en bestemmelse om en lang række hunde, der er forbudt at avle og b esidde. 

Dette vil ikke blive nærmere omtalt herefter. Interesserede kan slå op i Hundelovens § 1 a.  

 

Omkring færdsel med hunde er det i Hundeloven fastslået, at i byer og områder med bymæssig 

bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, s tier eller pladser m.v., der er 

åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i snor eller er ifølge med en person, der har 

fuldt herredømme over dem. 

 

Såfremt en hund føres i snor, skal denne være så kort, at hunden holdes tæt ind til hundeføreren. 

Hvis hunde færdes løse, skal den person, der følges med hunden, som nævnt have fuld t herre-

dømme over denne, hvilket betyder, at hundeføreren skal være i stand til at standse hunden og 

umiddelbart kalde denne tilbage til sig. Er hundeføreren ikke i stand ti l dette, har hundeføreren 

ikke fuldt herredømme over hunden. 

 

Såfremt hunden føres i snor, må snoren ikke være så lang, at hundeføreren reelt ikke har kontrol 

over hunden. 

 

Som nævnt gælder disse regler i områder med bymæssig bebyggelse. Hundeloven indehol der 

ingen definition af begrebet ”bymæssig bebyggelse”, hvorfor det naturligvis er relevant at fast-

lægge, om begrebet kan anvendes om grundejerforeningens område.  

 

Fortolkningsbidrag hertil kan hentes i anden lovgivning og særligt i færdselslovgivningen.  
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Grundejerforeningens område – sommerhusområdet – er omfattet af færdselslovens regler for 

bymæssig bebyggelse, ligesom området i øvrigt er omfattet af anden lovgivning, hvor bymæssig 

bebyggelse er defineret. Det er bestyrelsens absolutte opfattelse, at grundejerforeningens område 

er omfattet af bestemmelsen, hvorfor færdsel med hund alene må ske enten i snor eller, hvis 

hunden er ifølge med en person, der har fuldt herredømme over hunden.  

 

Enhver hundeejer er i øvrigt forpligtet til at drage omsorg for, at vedkommendes hund ikke strej-

fer uledsaget rundt. 

 

Det er forbudt at lade sin hund færdes på arealer, hvor besidderen af hunden ikke har brugsret 

til. Grundejeren for et sådant areal er berettiget til at indfange eller fjerne hunden fra grunden og 

er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis hunden derved kommer til skade eller omkommer. 

Egentlig nedskydning er ikke tilladt. 

 

En lang række klager til grundejerforeningen drejer sig endvidere om gentagen og vedholdende 

gøen fra hunde. 

 

I henhold til Hundeloven er det således, at såfremt en hund forstyrrer de omboendes ro ved gen-

tagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette 

besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikk e hjælper, 

eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne.  

 

Det følger således direkte af bestemmelsen, at en hundeejer ikke må lade deres hunde forstyrre 

de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden. Et pålæg efter denne be-

stemmelse medfører, at hunden kun må opholde sig udendørs, hvis den enten er ledsaget af en 

person eller under opsyn af en person, der befinder sig i dens umiddelbare nærhed, og som om-

gående lukker den ind, hvis den begynder at gø eller tude.  

 

Om bestemmelsen i øvrigt kan anføres, at pålæg i henhold til bestemmelsen kræver, at ulemper-

ne er væsentlige og pågår jævnligt over en længere periode.  

 

Overfor grundejerforeningen er der fremført eksempler på, at en hund har forvoldt skade på et 

menneske eller anden væsentlig skade, hvorfor opmærksomheden henledes på en bestemmelse i 

Hundeloven, om at såfremt en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig 

skade, og hvis hundens eller dens besidders adfærd er af en sådan karakter, at den er eg net til at 

skabe frygt for sine omgivelser, eller hvis der i øvrigt er grundlag for at antage, at den pågæl-

dende hund kan være farlig for sine omgivelser,  

 

- kan hundeejeren pålægges at holde hunden indhegnet på egen grund,  

- det kan pålægges besidderen, at hunden kun må luftes af besidderen eller af en anden 

navngiven person,  

- at hunden ikke må luftes sammen med andre hunde,  

- og endelig kan det pålægges besidderen, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal 

føres i en snor på højst 2 meter og skal være forsynet med forsvarlig lukket mundkurv eller 

begge dele, 
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- og som det ultimative kan der træffes afgørelse om, at hunden skal aflives.  

 

Disse pålæg kan gives, såfremt hunden har for vane at forulempe mennesker eller dyr ved på 

gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, at fare imod dem eller 

forfølge dem eller at forulempe husdyr i ejendomme eller på mark.  

 

De tilfælde, der har været beskrevet  om personer, der har færdes i området, og hvor en løs hund 

har løbet hen imod dem, uden at ejeren har været i stand til at tilbagekalde hunden, er potentielt 

omfattet af nærværende bestemmelse. 

 

Bestemmelsen om aflivning af hunde drejer sig om hunde, der ved overfald eller anden uaccep-

tabel og farlig adfærd har bidt et menneske eller en anden hund, og hvis biddet kan betegnes 

som skambid. I disse tilfælde skal hunden aflives.  

 

Der findes ikke i loven nogen definition på, hvornår der er tale om skambid. Ifølge den praksis, 

der har udviklet sig på området, skal der være tale om egentlig genn embidning af huden, således 

at der er tale om et åbent sår. 

 

Hvorvidt der er tale om skambidning er i øvrigt en lægelig eller dyrlægelig vurdering.  

 

Endelig skal her om Hundeloven oplyses, at det påhviler besidderen af en hund at holde  den an-

svarsforsikrede.   

 

Overtrædelse af de her nævnte bestemmelser  i Hundeloven straffes med bøde på kr. 2.000,00 til 

kr. 6.000,00. 

 

Ad 2 - Naturbeskyttelsesloven 

 

I henhold til Naturbeskyttelsesloven er det tilladt på strandbredder og andre kyststrækninger at 

færdsel til fods, foretage kortvarigt ophold og badning. I perioden 1. april til 30. september skal 

hunde på disse arealer føres i snor. 

 

Det betyder modsætningsvist, at i perioden fra 1. oktober til 31. marts må man færdes på strand-

bredder og andre kyststrækninger, der er åbne for færdsel til fods, at medbringe hund uden, at 

denne er i snor. Det er her vigtigt at fastslå, at Hundelovens regler om fuld kontrol over hunden 

stadig er gældende for så vidt angår denne færdsel. 

 

Strandbredder og andre kyststrækninger defineres i loven som ”arealet mellem daglig lavvands-

linje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller 

anden strandbredsvegetation”. Altså arealet fra vandkanten til græskanten. 

 

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er skove åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, 

hvis der er lovlig adgang dertil. Forså vidt angår medbringelse af hunde, skal disse holdes i snor. 

Der er her ikke tale om, at hunde kan gå løs, bare hundeføreren har fuld kontrol over hu nden. 

Kravet om at hunden skal føres i snor er undtagelsesfri.  
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Udyrkede arealer er åbne for færdsel  til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang hertil. På disse 

arealer skal hunde ligeledes føres i snor. Denne regel gælder på grundejerforeningens fælles-

arealer. På disse arealer skal hunde føres i snor, hvilken regel er undtagelsesfri.  

 

I henhold til loven er kommunalbestyrelsen i øvrigt berettiget til at fastsætte særlige regler om 

færdsel og ophold, hvilket for Frederikssund Kommune er sket i relation t il bestemmelser om 

hunde på Kulhuse Strand i relation til at Kulhuse Strand er tildelt Blå Flag.  

 

Som konsekvens heraf er det ikke tilladt for hunde at bade på Blå Flag strande i perioden 1. maj 

til 15. september. I øvrigt gentager Frederikssund Kommune i opslaget om Kulhuse Strand alene 

gældende regler om, at i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september skal hunde være i snor på 

Kulhuse Strand, og i vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må hunde være løse på stranden, 

men kun vis de er under fuldt herredømme i henhold til Hundelovens bestemmelser.  

 

 

** 

 

 


