PRESSEMEDDELELSE
Sagen mod Aalborg Kommunes forbud mod ”listehunde” i deres skove og offentlige arealer
I februar 2011 indførte Aalborg Kommune et særskilt forbud, hvorefter hundene i Hundelovens §
1a samt blandinger heraf, de såkaldte ”listehunde”, ikke måtte færdes i kommunens skove.
http://www.aalborgkommune.dk/kultur-og-fritid/Natur/Aktivt-friluftsliv/Documents/Hundeskovhundekampagne/16728671%5B1%5D.pdf
Foreningen Fair Dog påklagede deres forbud og den 30. april 2014 faldt afgørelsen fra Natur- og
Miljøklagenævnet.
”Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Aalborg Kommunes beslutning af 14. februar 2011 efter
naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1, om at forbyde nærmere angivne hunderacer og deres
krydsninger, jf. § 1a i hundeloven samt bidske hunde i øvrigt adgang til kommunalt ejede
hundeskove.”
Hele afgørelsen kan læses her:
http://www.fairdog.dk/elements/documents/doglaw/aalborg_afgoerelse.pdf.
Foreningen Fair Dog er utroligt tilfreds med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.
Afgørelsen betyder, at ejere af ”listehunde”, som tilhører overgangsordningen, nu igen kan gå en
tur i skoven med deres hunde, så længe de overholder bestemmelserne i Hundeloven.
Hvilke hunde er omfattet af overgangsordningen?
Hundene på forbudslisten - med undtagelse af pitbull terrier og tosa inu - samt krydsninger, hvori
disse indgår, er omfattet af overgangsordningen, hvis den, der besidder hunden, har erhvervet
hunden senest den 17. marts 2010.
Hunde, der er omfattet af forbuddet, må dog færdes uden snor i såkaldte hundeskove. De skal dog
stadig være iført forsvarlig, lukket mundkurv. Undtagelsen gælder kun i hundeskove, dvs.
afgrænsede områder, hvor skovejeren har givet besiddere af hunde ret til at færdes med hund,
uden at hunden er i snor. Der er således ikke tale om en generel undtagelse, der omfatter alle
offentlige parker og skove eller offentligt tilgængelige træningspladser eller lignende.
Da Aalborg Kommune har opfordret deres medarbejdere og andre til at melde ”listehundene” og
deres ejere til politiet ved overtrædelse af kommunens forbud, vil Foreningen Fair Dog gerne i
kontakt med ejere, som har modtaget bøde eller advarsel for at færdes i skoven med deres
”listehunde”.
Fair Dog kan kontaktes på telefon 60 19 43 12 eller kontakt@fairdog.dk.

