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Regulering ift hunde i Dragør
Sagsnr.:
J.nr.:

20/4470
01.02.17

RESUMÉ:
By-, Erhvervs- og Planudvalget har på møde den 8. august 2020 besluttet, at forvaltningen
skal præsentere et forslag om regulering af hunde baseret på fire initiativer, herunder at
hunde fremover skal føres i snor i bymæssige områder. I den forbindelse har udvalget
anmodet om oplæg til områder, hvor hunde må luftes uden snor, samt informationstiltag og
plan for skiltning.
INDSTILLING:
Forvaltningen indstiller,
1. at de eksisterende regler for luftning af hund på sydstranden bibeholdes uændret.
2. at der gennemføres en høring af de nye regler for hunde i snor i bymæssig bebyggelse
og i området omkring Dragør Havn og Gåserepublikken før der tages endelig stilling til
de nye regler for hund i snor
3. at såfremt de nye regler besluttes, at der annonceres på kommunens hjemmeside og i
Dragør Nyt med oplysning om, at regler gælder et år frem. Der skal afsættes tid til at
informere om de skærpede regler
4. at forslag til plan for opsætning af skilte “hund i snor” godkendes
BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021
Ændringsforslag fra C til hele sagen: At der ikke foretages yderligere ændringer, idet
nuværende regler, samt hundelovgivningen allerede er fuldt dækkende.
For stemte
Imod stemte
Undlod at stemme

2 (C+V).
5 (A+O+T)

Faldet.
Ændringsforslag T: Liste T foreslår, at nye regler kun skal dække den gamle by i Dragør,
området i Dragør Havn og Gåserepublikken, og at dette sendes i høring.
For stemte
Imod stemte
Undlod at stemme

3 (A+T)
1 (C)
3 (O+V)

Godkendt.
Ad 1
For stemte
Imod stemte
Undlod at stemme
Godkendt.

6 (A+O+T+V)
1 (C).
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Ad 2
Bortfalder som en konsekvens af ændringsforslag fra T.
Ad 3
Afventer høring.
Ad 4
For stemte
Imod stemte
Undlod at stemme

5 (A+O+T)
1 (C).
1 (V)

Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 8. august 2020 besluttet, at der ”i Dragør
Kommune - hvor der er bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier, pladser, havnen og
områderne ved og omkring Gåserepublikken, der er åben for almindelig færdsel, skal hunde
altid føres i snor, jf lovbekendtgørelse nr. 254”. Det fremgår endvidere af udvalgsbeslutningen,
at overtrædelser skal anmeldes til politiet.
Udvalget har endvidere besluttet, at Forvaltningen skal komme med forslag til eventuelt nye
områder, hvor hunde kan luftes uden snor, samt oplæg til skiltning og information om de nye
regler.
Ordningen ønskes evalueret om et år.
Eksisterende regler
I Dragør kommune gælder i dag hundelovens almindelige bestemmelser. Det vil sige, at hunde
skal føres i snor med mindre hunden er under fuld kontrol af hundeføren, jævnfør hundelovens
bestemmelser.
Herudover gælder følgende lokale forhold:
- På grønningen syd for Dragør må hunde luftes uden snor året rundt.
- På strandengene skal hunde føres i snor i perioden 1. april – 15. juli
- På strand og strandbredder skal hunde føres i snor fra 1. april - 30. september
- I Kongelunden og på Kofoeds enge skal hunde altid føres i snor.
Bestemmelserne tager hensyn til dyrelivet på strandengene. Der er skiltet på de enkelte
strækninger om de enkelte regler.
Der er 2 hundefolde og en hundeskoven i Dragør Kommune, hvor hunde må luftes uden snor
året rundt:
- folden på sydstranden tættest mod Dragør (delvis indhegnet)
- hundefolden på sydstranden ved St. Magleby Strandvej (indhegnet)
- hundeskoven i Kongelunden, Kalvebodvej 211 (Naturstyrelsen)
Forvaltningen har ikke forslag til nye områder, hvor der kan etableres hundefolde.
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Det forslås, at de eksisterende regler for luftning af hunde på sydstranden og Kofoeds Enge,
som har været gældende gennem mange år, bibeholdes uændret. Dog udgår muligheden for
luftning af hund uden snor på arealerne ved havnen og omkring gåserepublikken.
Forslag til opsætning af nye skilte om at hunde skal føres i snor er vedlagt i bilag.
Det forslås, at der gennemføres en høring før der tages endelig stilling til at indføre nye regler
for luftning af hunde i snor samt at de eventuelle nye bestemmelser annonceres på
kommunens hjemmeside, på Facebook og i Dragør nyt, såfremt den nye regler besluttes
endeligt. Der afsættes tid til at informere om de nye regler inden ikrafttræden.
LOVE/REGLER:
Hundeloven.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger
KOMMUNIKATION/HØRING:
Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en høring af forslaget inden der tages endelig
stilling til at indføre forbud mod luftning af hunde unde snor, jævnfør Forvaltningslovens
bestemmelser.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.
BILAG:
1 - 378584

Åben

Kort over skilte om hund i snor
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