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Hunde i snor på heden 

Husker du snoren, når du går tur med hunden? For de fleste hundeejere er det en 

selvfølge, at menneskets bedste ven skal være i snor, når den luftes uden for egen 

grund. Men ikke for alle. Derfor er der nu skilte på vej til de fredede områder ved 

Sindbjerg og Stoubjerg. Skiltene skal minde hundeejerne om, at selv om det kan væ-

re fristende, så er det faktisk ulovligt at slippe hunden løs på Sejs Hede. 

Netop nu er det højsæson for ynglende vildt og fugleliv i naturen. Det betyder også, at 

det er ekstra vigtigt, at hundeejere i denne tid er opmærksomme på at huske de ge-

nerelle regler for at færdes med hunden i naturen. Og det er, kort sagt: Hunden skal 

være i snor! Undtagelsen er naturligvis hundeskoven, som er særligt indrettet til at 

give hunden et fristed, hvor den kan boltre sig og løbe frit uden snor, hvis ejeren har 

fuldt herredømme over den. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har i den senere tid fået henvendelser fra borgere, som har 

bemærket, at rigtig mange lufter hund på heden – men desværre er der tilsyneladen-

de flere og flere, der glemmer, at hunden skal være i snor. Det skal den både for at 

beskytte naturen og for at tage hensyn til de mennesker, der føler sig utrygge, når de 

møder en hund, der løber rundt uden snor. 

Efter at vi nu har haft hundeskoven ved De Små Fisk i en årrække har det vist sig, at 

der er behov for skiltning, der minder om, at hunde skal være i snor. Derfor har vi 

henvendt os til Silkeborg Kommune, som har besluttet at sætte skilte op på P-pladsen 

ved Borgdalsvej og ved lågerne ved indhegningen på bakkerne. På skiltene bliver der 

også en henvisning til at benytte hundeskoven ved De Små Fisk. Skiltene forventes at 

være på plads i løbet af forsommeren. 

  

På naturstyrelsen.dk kan du zoome ind og vælge udsnit af kort og læse om de mange 

tilbud og muligheder du har, når du færdes i naturen, bl.a. bålpladser, overnatnings-

muligheder og mountainbikeruter. Og i Naturstyrelsens hundefolder kan du læse om, 

hvad du må og ikke må, når du har hunden med i naturen. 

God tur – også på Sejs Hede! 

 

 

Giv et praj til kommunen 

Når du begiver dig ud i lokalområdet, oplever du måske af og til, at du bliver irriteret 

over, at der er huller i vejen, knækkede fortovsfliser eller måske en gadelygte der er 

gået ud. Måske har du også raset over, at cykelstien ikke blev ryddet for sne i vinter 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://naturstyrelsen.dk/%23%7b%22x%22:671157,%22y%22:6240022,%22zoom%22:2%7d
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eller at et træ langs vejen har haft vokseværk og nu rager ud over fortov eller cykel-

sti.  

Al denne frustration kan du næsten slippe for fremover, hvis du benytter dig af Silke-

borg Kommunes smarte tjeneste ”Giv et praj”. Hvis du giver et praj, når du oplever 

den slags, så hjælper du både dig selv og kommunens folk, når de skal planlægge ar-

bejdet, da de jo ikke kan køre rundt på alle kommunes veje hver dag for at holde øje 

med om alt nu er, som det skal være. Det betyder, at problemet kan blive løst hurti-

gere.   

I flere år har det været muligt at give et praj via kommunes hjemmeside. Det kan du 

stadig. Men nu er det blevet endnu nemmere, hvis du henter en app til din smartpho-

ne. Du kan f.eks. tage et billede af hullet i vejen og straks sætte det ind i app’en som 

illustration. Ganske smart. App’en virker både til iPhone og til Android. 

 

Mød os på Torvedagen 2. juni 

Også i år mødes forretninger, foreninger og andet godtfolk til torvedag på butikstorvet 

i Sejs i et miks af gode tilbud og en god snak. Det er i år den 2. juni og medlemmerne 

af Sejs-Svejbæk Lokalråd deltager også i år, dog ikke med en bod. Vi vil derimod be-

væge os rundt på pladsen iført vores lokalråds-t-shirts. Kom og mød os til en snak!  

 

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 
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