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Orientering om ordensregler for hunde i Strandparken 
 

Strandparken modtager løbende henvendelser om hunde. Nogen ønsker tilladelse til at med-

tage hunden overalt i Strandparken, mens andre ønsker flere begrænsninger, f.eks. hunde i 

snor overalt i Strandparken. Henvendelserne besvares generelt i overensstemmelse med or-

densreglerne og gældende lovgivning. Bestyrelsen har senest i marts 2009 drøftet reglerne for 

hunde. 

 

Regler om hunde 

Hundes færdsel reguleres af  

 hundeloven 

 ordensbekendtgørelsen/politivedtægten 

 naturbeskyttelsesloven og  

 miljøbeskyttelsesloven. 

 

Der skelnes i lovgivningen mellem stranden og klitten og alle øvrige områder i Strandparken. 

 

Strandparkens ordensregler om hunde 

Strandparkens ordensregler er fastlagt efter gældende lovgivning og følger Naturbeskyttel-

seslovens § 22 om offentlighedens adgang til strande, som bl.a. siger at  ” I perioden 1. april-

30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende 

husdyr..” 

 

Naturbeskyttelsesloven giver således normalt hunde adgang til stranden hele året - dog skal 

de være i snor i sommerperioden, men kan føres uden snor resten af året. Strandparken har 

imidlertid valgt at udnytte Miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelse om badevand og bade-

strande § 13 som lyder ”Kommunalbestyrelsen kan udstede forskrifter angående hundes til-

stedeværelse i vandet og i badeområdet, således at hunde ikke må medbringes inden for 

nærmere afgrænsede områder eller tidspunkter af året.” 

 

Strandparken har valgt denne mulighed til at fravige Naturbeskyttelseslovens regler og for-

byde hundes tilstedeværelse i vandet, på stranden og i klitterne i perioden 1. maj til 1. sep-

tember, med begrundelse i de hygiejniske forhold. Mest for at undgå at der ligger efterladen-

skaber fra hunde på stranden, når folk går barfodet på stranden og i klitten. 

 

Hvis man vil bade sin hund i sommerperioden henviser vi til søerne. 

 

Hundelovens § 3 siger ”I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at la-

de hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, 

uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme 

over dem.” 

Det er således tilladt at have løsgående hunde både i byer og på stierne i Strandparken, bort-

set fra de fravigelser, som gælder på stranden.. Det er politiet, som vurderer, om den ledsa-

gende person har kontrol over sin hund. 

 



 

 

 

 

Endelig siger Ordensbekendtgørelsens § 11 ”Det er forbudt under færdsel på veje at føre 

hunde i bånd fra motorkøretøj, cykel med hjælpemotor eller hestekøretøj. Heller ikke ri-

dende må føre hunde i bånd.” 

 

Det er således tilladt at cykle med hund i snor. 

 


