FORSLAG I HØRING

”Hundeskov” på Baunesletten

Furesø Kommune sender hermed et forslag i høring hos lodsejere, organisationer og andre med interesse i området.
Kommunen foreslår, at der tillades løse hunde på et klart afgrænset område af
Baunesletten, som det fremgår af nedenstående kortbilag. Der opsættes skilte og
informationspæle som viser afgrænsningen. Området vil ikke blive indhegnet.
Det er ikke tilladt at gå med hunden løs i skovområdet og der opsættes klaplåger.
I forbindelse med høringen af forslag til plejeplan for Baunesletten har forvaltningen modtaget en stor mængde høringssvar, der berører spørgsmålet om løse
hunde i området. Høringssvarene handler primært om retten til at gå med hunden løs.
Ifølge hundeloven må hunde føres uden snor på stier og veje, der er åbne for
almindelig færdsel, under den forudsætning at hunden er under fuldt herredømme. Ifølge naturbeskyttelsesloven skal hunde føres i snor på udyrkede arealer,
som for eksempel de åbne græsarealer på Baunesletten. Det betyder, at det er
lovligt at gå med hunden løs på stierne, men det er ulovligt, så snart hunden bevæger sig ud på de grønne arealer.
Som grundejer har Furesø Kommune ret til at tillade løse hunde på kommunalt
ejede områder, hvilket vil svare til Naturstyrelsens hundeskove. Baunesletten er
omfattet af en fredningskendelse fra 1953. Kendelsen indeholder ikke forbud eller andre bestemmelser om løse hunde, og det vil derfor ikke være i modstrid
med fredningen at tillade løse hunde i området.
Hunden skal til enhver tid være ledsaget og under fuldt herredømme.
Fuldt herredømme betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den
f.eks. angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden
skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det
vilde dyreliv, f.eks. ved at true eller løbe efter dem.
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Hunde som ikke f.eks. prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller
holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at
undgå konflikter.
Tilladelsen til løse hunde vil kun gælde i det afgrænsede område af Baunesletten, som vist på kortet. På andre kommunale områder gælder derfor stadig de
almindelige bestemmelser om at holde hunden i snor.
Bemærkninger til forslaget sendes til bme@furesoe.dk senest den 19. juli 2016.
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