
Sydhavnstippens arealer og hundebestemmelser

Område A: Offentligt rekreativt område og en del af Kalvebodkilefredningen.
Område B: Offentligt rekreativt område.
Område C: Udlagt til serviceerhverv og boliger.
Syd for stiplet linie: Fårefold.
Kysten (stranden): Er en del af Kalvebodernes EF-fuglebeskyttelsesområde /  
Habitatområde. 

Lovgivning og fredningsbestemmelser vedr. hunde

I Kalvebodkilefredningen fra 1990 står der:
Fredningsafgørelsen må tage udtrykkelig stilling til omfanget af almenhedens ret til  
færdsel og ophold i fredningsområdet. Udgangspunktet i så henseende bør være, at hele  
fredningsområdet skal være åbent for gående færdsel under overholdelse af visse 
ordensforskrifter som f.eks. de normalt gældende regler fastsat i medfør af  
naturfredningslovens kapitel VIII.

Valbyparken, som et sted grænser op til Kalvebodkilefredningen, har sine egne 
fredningsbestemmelser.

’Naturfredningsloven’ som fredningen henviser til blev i 1992 erstattet af 
’Naturbeskyttelsesloven’, og her står følgende vedr. hunde i et uddrag af kapitel 4: 
’Offentlighedens adgang til naturen’: 
Strande: § 22. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal  
altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr.
Skove: § 23. Hunde skal føres i snor.
Udyrkede arealer § 24. Hunde skal føres i snor. 



I ’Lov om hunde’ står der:
§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes 
på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de 
enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem.  
(..). 
Føres hunde i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren.  
Såfremt hunde på de nævnte steder færdes løse uden at være i følge med en person, der  
har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen. 

Folketinget forventes at ændre hundelovgivningen i 2010. 

Ifølge Skov og Naturstyrelsen kan et Natura 2000-områdes myndighed bestemme hvis  
der er behov for særlige regler mht. hunde for at sikre udpegningsgrundlaget. 
Sydhavnstippens og Valbyparkens kyststrækninger er inkluderet i Kalvebodernes EF-
fuglebeskyttelsesområde / Habitatområde (kan sidestilles med Natura 2000).

Hundebestemmelser på Sydhavnstippen 
(forsøg på tolkning)

Sydhavnstippen ejes af By & Havn, som igen ejes af Københavns Kommune og 
Transportministeriet i forening. Naturområdet kan som vist i luftfotoet opdeles i tre 
arealer, A, B og C, med hver deres (uklare) bestemmelser vedr. hunde. 

Område A: Offentligt rekreativt område jf. kommuneplanen og samtidig en del af 
Kalvebodkilefredningen (arealet mellem den røde streg og Kalveboderne), som har 
Københavns Kommune som plejemyndighed. Den fredede del af Sydhavnstippen 
betegnes i fredningen som biologisk værdifuld.
Fårefolden er markeret med en stiplet linie. Hele kyststrækningen er desuden en del af 
et EF-fuglebeskyttelsesområde med selvstændig EU-lovgivning.

Forsøg på tolkning: I Kalvebodkilefredningen står der at udgangspunktet bør 
være, at naturbeskyttelsesloven skal overholdes, hvilket indebærer at hunde 
altid skal føres i snor i området, med mindre det sker på stranden i  
vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts. Hvorvidt hunde skal holdes i snor på 
stranden i fårefolden, når der ikke er græssende får, er et ubesvaret spørgsmål.
Hvis kommunen derimod er af den opfattelse at naturbeskyttelsesloven, trods 
fredningens anbefaling, ikke bør gælde, fordi naturområdet formelt anses for  
”by”, gælder i stedet ’lov om hunde’; og her siger bestemmelserne, at hunde 
enten skal føres i snor eller være i følge med en person, som har fuldt  
herredømme over dem. I fårefolden skal hunde under alle omstændigheder være 
i snor, når der er får.
Det skal nævnes at hunde eksempelvis i Utterslev Mose (Københavns 
Kommune), skal holdes i snor.        

  
Område B: Offentligt rekreativt område jf. kommuneplanen. Den sydlige ende af arealet 
er en del af fårefolden.

Forsøg på tolkning: Naturen er ifølge flere fagfolk (bilag 24 og 48 i Arkivet) af  
samme kvalitet på hele Sydhavnstippen. Hvis kommunen er af den opfattelse at  
naturbeskyttelsesloven gælder i område A, er det svært at argumenterer imod at  
den som udgangspunkt ikke også bør gælde i område B, som har samme 



kommunale planstatus og naturkvalitet – dette indebærer at hunde altid skal  
føres i snor (der er ingen strand).
Hvis kommunen derimod er af den opfattelse at naturbeskyttelsesloven ikke bør 
gælde i område B, fordi naturområdet formelt anses for ”by”(og ikke er 
underlagt fredningsbestemmelserne i område A), gælder i stedet ’lov om hunde’  
og her siger bestemmelserne som nævnt ovenfor, at hunde enten skal føres i snor 
eller være i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. 
I den del af fårefolden som ligger i område B, skal hunde under alle  
omstændigheder være i snor, når der er får.   

 
Område C: Er i kommuneplanen udlagt til erhverv og boliger (lokalplan 056), men er 
pt. selvgroet natur af samme kvalitet som område A og B.

Forsøg på tolkning: Regler for offentlighedens adgang er formodentlig op til  
grundejeren By & Havn. Indtil nu har adgangen for hunde været ureguleret. 

FORSØG PÅ SAMMENFATNING: 

Hvis kommunen følger anbefalingen i Kalvebodkilefredningen skal hunde holdes i snor 
i hele fredningsområdet jf. naturbeskyttelsesloven (med undtagelse af stranden i 
vintermånederne). 

Da hele Sydhavnstippens natur, både den fredede og den ikke fredede del, er af samme 
kvalitet, og begge er udlagt som offentligt, rekreativt område (bortset fra område C), 
kan området som udgangspunkt siges at have krav på samme naturbeskyttelse, hvilket i 
givet fald betyder, at hunde skal holdes i snor som anført i naturbeskyttelsesloven. 

Indtil kommunen har taget stilling til dette spørgsmålet, kan hundeejere som ”har fuldt 
herredømme over deres hund”, dog vælge at lade den løbe uden snor, som anført i Lov 
om hunde, fordi Sydhavnstippens natur kan betragtes som ”by”, som ikke er beskyttet af 
naturbeskyttelsesloven.

Claus Andersen, jan. 2010


