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Nationalparkens storslåede natur indbyder 
til dejlige gåture. Det gælder både for os 
mennesker og vores hunde, som vi nyder at 
tage med ud i naturen. 
Vi har lavet en række råd for at hjælpe dig 
med at tage vare på naturen og dine med-
mennesker, når du går tur med din hund: 
• Din hund skal som udgangspunkt være i snor i naturen 

ligesom i byerne. Hvis den skal løbe frit, skal det være i en 
hundeskov. 

• Hundens snor skal som udgangspunkt være halvanden 
meter lang. Langliner (flexliner) er gode mange steder, 
men din hund kan skræmme mange fugle, hvis du lader 
den afsøge et område på 10 meter til hver side af stien. 

• I vinterhalvåret (1. okt. – 31. marts) kan du godt lade 
hunden lege uden snor på de fleste strande, men den 
skal være under fuld kontrol. Det betyder, at den ikke må 
strejfe rundt, og at du altid skal kunne kalde den til dig. 
Om sommeren må den være uden snor i vandet. 

• Det er ikke tilladt at have hund med på Blå Flag-strande-
ne (200 meter fra flaget). Hvis du kommer forbi alligevel, 
gå hurtigt videre, længst muligt fra vandet. 

• Tag altid posen med, når du samler op efter hunden. 
• Lad ikke hunden jage fugle eller andre dyr. Det stresser 

dyrene og øger deres energiforbrug på et sårbart tids-
punkt. Hunden kan desuden let tage fugleunger fra de 
mange jordrugende fugle. 

• Tag hensyn til, at ikke alle er lige begejstrede for firbene-
de gæster med en kold snude – også selv om din hund 
gerne vil være bedste venner med alle på dens vej. 

• Følg hundeloven, også når du er i hundeskoven: Hvis man 
ikke kan kalde hunden til sig, skal den have snor på. 

Sådan kommer du ud
Mange af de afmærkede stier i selve Mols Bjerge går 
igennem folde med naturplejedyr. Hvis du vælger at gå 
de steder, skal du være særlig opmærksom på at holde 
hunden i kort snor og i god afstand til naturplejedyr. De 
opfatter hunde som ulve og går derfor i forsvarsposition og 
potentielt til angreb, hvis hunden kommer for tæt på eller 
imellem et moderdyr og hendes afkom.
Hvis du ikke har lyst til at gå igennem folden, er der mange 
andre smukke ture uden for græsningsfoldene. Kik på na-
tionalparkens kort eller app eller følg de mange kilometer 
rideruter i området - de ligger uden for foldene.  
På hundeskove.dk finder du en oversigt over hundeskove i 
hele Danmark med en beskrivelse af faciliteterne. Oplysnin-
gerne er også på appen hundeskove.dk.

I nationalparken har vi hundeskove i:
– Egedal Skov ved Ebeltoft

Tæt på nationalparken:
– Ellemandsbjerget på Helgenæs
– Frellingvej i Kolind 

… DU HAR 
HUNDEN 
MED DIG
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Planlæg din tur, 
før du tager 
afsted – tjek, 
om du er på 
offentlige eller 
private arealer

6 Brug åben ild 
ansvarligt 
– tænd kun bål 
på afmærkede 
bålpladser. Sluk 
bålet efter dig

7 Hold afstand til 
alle dyr i naturen

8
Hvis du nyder 
en nat i naturen, 
benyt etablerede 
telt- og 
shelterpladser

9 Nyd naturens 
lyde – undlad støj

Hold øje med 
skilte og hegn
– følg altid 
anvisninger 
på skilte og 
respektér 
hegningen 
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Vis hensyn til dyr 
og planter
– det er os, der er 
gæster i naturen

Tag affald med 
hjem
– også selvom det 
ikke er dit eget

4 Hold din hund i 
snor  
– så forstyrrer 
den ikke vilde dyr 
og naturplejedyr 
eller skræmmer 
andre gæster 5 Smil til de 

mennesker, du 
møder
– de er også 
ude for at nyde 
naturen 

GODE RÅD
TIL AT VÆRE DEN 
BEDSTE GÆST I 
NATUREN
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