Velkommen til Tarup-Davinde Hundeskov
Tarup-Davinde Hundeskov er et indhegnet område på 4,8 hektar, hvor din hund må færdes uden snor - Dog
i ledsagelse af hundens fører, som skal have fuld kontrol over hunden. I hundeskoven er der skiltet med en
”Hundestrand”, hvor din hund må bade. Samme sted er der borde og bænke og en skraldespand. I perioden 16. april-1. august lukkes den sydlige del af hundeskoven pga. rugende fugle på de to ”øer”, der ligger
i søen (se kortet). Derfor må din hund heller ikke svømme helt ud til øerne på noget tidspunkt af året.
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Husk ”hund i snor” uden for hundeskoven

Birkum Sø

Langager Sø
16. april - 1. august er den
markerede del af
hundeskoven lukket
pga. rugende fugle

I områderne uden for Tarup-Davinde Hundeskov skal du
huske at have din hund i snor. Løse hunde, der jager rundt i
naturen, kan gøre stor skade. Harekillinger, jordrugende
ynglefugle og fugle, der ruger i søkanten er særligt sårbare.
Desuden kan hunden være til gene for andre friluftsgæster
og hunde.

Til glæde for alle - også for dem uden hund

Dit ansvar
Du må lade din hund løbe frit i hundeskoven under forudsætning af, at du har ”fuldt herredømme” over din
hund, dvs. tilsvarende Hundelovens bestemmelser. ”Fuldt herredømme” betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr og mennesker. Hunden skal have tæt kontakt til føreren, og
den må ikke være til gene for andre. Hunde som ikke kommer med det samme på kald, skal derfor føres i
snor eller holdes ved fod. Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i hundeskoven. Det er hundeføreren, der har ansvaret for at undgå konflikter, der skyldes løse hunde.
Al færdsel i hundeskoven sker på eget ansvar!

Indhegningen markerer hundeskovens areal. Hunde, der
springer over eller løber gennem hegnet, kaldes omgående
tilbage i hundeskoven. Hundens efterladenskaber skal
altid samles op – også uden for stierne. Ved de opsatte
skraldespande kan du tage en pose, som kan smides ud igen i én
af skraldespandene, når posen med indholdet er lukket
forsvarligt til.
Vis hensyn til hinanden - God tur!

