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Gøende hunde i Græsted Park 
 

     Græsted 15. oktober 2020 

 

Kære Grundejere 

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra grundejere der føler sig generet af hundes gøen. 

På alle tider af døgnet. Derfor har bestyrelsen udarbejdet denne skrivelse. 

 

I skrivelsen er der uddrag fra ZOOPLUS magasin. Hele artiklen kan læses her 

 

https://www.zooplus.dk/magasin/hund/hundetraening/berolige-goende-hunde#title-0 

 

 
Hvorfor gør hunde? 
 
Faktum er, at hunde ikke gør uden grund. De gør ikke for at irritere deres ejere, eller fordi de kan 
lide at høre deres stemme. De gør for at udtrykke sig. De glæder sig over at se dig igen, eller fordi I 
tager til hundeparken. Men gøer hunde uforholdsmæssigt meget og i situationer, hvor det egentlig 
ikke er ønsket f.eks., når I møder andre på stien, eller hvis en person går forbi jeres have, så er det 
nærmere et udtryk for negative følelser. Usikkerhed, angst, frustration eller kedsomhed er de 
hyppigste grunde til overdreven gøen. 
 

De fleste boligejere betragter deres have og hus som et fristed, og en gøende hund kan virkelig 
være en belastning. Mange er ikke klar over, at der i hundeloven findes regler, der skal sikre, at du 
kan opholde dig i din have og hus i nogenlunde fred og ro, uden at naboens hund driver dig til 
vanvid. 
 
 
Hvem henvender man sig til? 
 
Det er POLITIET, der i første omgang skal kontaktes, hvis du føler dig generet af naboens hund, 
hvis det ikke er lykkedes dig at trænge igennem til HUNDEEJEREN ad diplomatiets vej, hvilket 
denne skrivelse skal ses som et udtryk for. 
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Hvilke konsekvenser har det? 
 
Hundeloven slår fast, at politiet kan give påbud til hundeejeren, hvis hunden forstyrrer naboerne 
ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden. Et påbud kan medføre, at hundeejeren skal holde 
hunden indenfor eller – hvis dette ikke hjælper – har pligt til at bortskaffe hunden. 
 
 
Hvad kan det koste hundeejeren? 
 
Politiet har derudover mulighed for at udstede bøder, hvilket i langt de fleste sager har en gavnlig 
effekt. Bødestørrelsen kan variere, men vil i førstegangstilfælde være i omegnen af 2000 – 3000 
kroner. 
 
 
 
Godt naboskab. 
 
Vi bor tæt på hinanden i Græsted Park. Det skal derfor henstilles til at vise hensyn til andre 
grundejere. Så alle kan få en god nattesøvn, eller en god dag i haven. Vi skal jo være her alle 
sammen. 
 
Også hundene …. 
 
 
 

Det er godt naboskab. Mange tak skal I have       
  
 
 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


