
Regler for benyttelse af

Gørlev Hundeskov

Hundeskoven består af to indhegnede områder ved Gørlev Sø for enden af Rørmo-
sevej i Gørlev. På arealerne kan din hund løbe frit når du følger reglerne:

• Ifølge hundeloven er det altid hundeejerens ansvar at have fuld kontrol over hun-
den, også inden for hegnet i en hundeskov.

• Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i hundeskoven. Det er ikke 
tilladt at medbringe bidske hunde af alle racer, også selvom disse hunde bærer 
mundkurv eller føres i snor.

• Det er ikke tilladt at medbringe ulovlige hunderacer og deres krydsninger, også 
selv om disse bærer mundkurv eller føres i snor.

• Trådhegnet markerer hundeskovens areal. Hunde, der springer over eller løber 
gennem hegnet, skal omgående kaldes tilbage i hundeskoven.

• Der må ikke benyttes motoriserede køretøjer på arealet.
• Brug af åben ild (bål, grill, stearinlys mv.) er ikke tilladt på arealerne.
• Der må ikke medbringes eller indtages alkohol på arealerne.

Al færdsel i Gørlev Hundeskov sker på eget ansvar. Hverken Kalundborg Kommune 
eller Gørlev og omegns Lokalråd har ansvaret for hunde, der kommer til skade eller 
utilsigtet løber ud af hundeskoven, f. eks. hvis hegnet er defekt, eller hunden bryder 
det.

Defekt hegn meldes til formanden for Gørlev og omegns Lokalråd på formand@
lokalraadet.dk. Har du en smartphone, kan du benytte app’en ”Giv et praj”.

Undgå smittefare − opsaml efterladenskaber
Af hensyn til smittefare, især for hvalpe og unghunde, er det en god ide at opsamle 
hundens efterladenskaber.

Flere indvoldsorme overlever i ekskrementer og kan udgøre en smittefare for raske 
hunde, der æder andre hundes efterladenskaber.

Der er opsat en hundeposedispenser med gratis hundeposer umiddelbart indenfor 
lågen til den store indhegning. Så der er ingen undskyldning for ikke at samle op 
efter sin hund. Lokalrådet henstiller til, at man kun tager 1-2 hundeposer ad gangen, 
så der er til alle. Der er skraldespand umiddelbart udenfor lågerne.

De gratis hundeposer sponsoreres af Gørlev Dyreklinik.

Rigtig god fornøjelse til dig og din hund.

Gørlev og omegns Lokalråd


