
Projekt: Hundeskov i Jyderup 

 

Projektbeskrivelse: 

Et ønske for rigtig mange hundeejere er at have adgang til et område, hvor det er muligt at gå tur med sin 

hund uden at den nødvendigvis behøves at være i snor. Omkring Jyderup er der et fantastisk naturområde, 

men der er på nuværende tidspunkt ikke et sådant område i nærheden.  

Det er nu lykkedes at finde en privat lodsejer som gerne vil leje område ud til dette formål.  

Lodsejeren er Johan Schrøder og området der er tale om, er skoven beliggende imellem Skovvejen og 

Jyderup By (Dyremosevej). Det drejer sig om ca. 6 hektar eller 10 tld. (se nedenstående). 

Området skal indhegnes med dyrhegn og der bliver etableret 4 indgange til området.  

- 1 indgang fra Sølyst Skovvej, hvor der også etableres et mindre parkeringsområde 

- 2 indgange fra Dyremosevej  

- 1 indgang fra Skovengen 

Her ud over skal der etableres skiltning, informationsstander samt opsættes borde/bænke i selve 

hundeskoven. 

Selve hegningen er en strækning på ca. 1.200 m, hvor der skal anvendes omkring 240 pæle og etableres 4 

indgangslåger. 

På sigt vil der være mulighed for etablere forskellige aktiviteter, som f.eks. agility bane og forhindringsbane. 

 

Området skal være frit tilgængelig for alle brugere ud fra den lovgivning der er om, at færdes i skov. 

 

 

 
 

 

 

 



Projektgennemførsel: 

For at projektet kan gennemføres, skal der etableres en projektgruppe der vil tage ansvar for 

gennemførslen af projektet.  

Projektgruppens arbejdsopgaver er: 

- Søge økonomiske midler til projektet og den efterfølgende drift 

- Udarbejde tidsplan for projektets gennemførsel i samarbejde med Aggersvold 

- Værge personer til det frivillige arbejde  

- Koordinere og medvirke til gennemførsel af det frivillige arbejde 

- Sikre formidling af projektet til borgere og medier 

- Udarbejde materialet til skiltning og information 

- Etablering af en gruppe der vil stå for at ”holder øje” med behovet for vedligehold af hundeskoven 

 

 

Økonomi: 

Økonomien for projektet afhænger i høj grad af hvor stor opbakning det frivillige arbejde.  

Som minimum skal der skaffes frivillig arbejdskraft til rydning af den rute, hvor hegnet skal placeres. 

Etableringsøkonomien vil i så fald være 80.000 kr. inklusiv moms.  

Hvis der kan findes frivilligarbejdskraft til også at placere de 240 pæle, vil denne pris kunne reduceres. Vi er 

i øjeblikket ved at indhente priser på dette. 

 

Driftsøkonomien for hundeskoven er 7.000 kr. pr. år til udlejer og hertil skal påregnes vedligeholdelse af 

hegn m.m. Finansieringen af dette beløb kunne eventuelt ske ved hjælp af sponsorater, hvor sponsorerne 

får deres firmanavn op ved indgangslågerne. 

 

Driften af området ville kunne placeres forskellige steder: 

- En allerede etableret forening, der kunne se en interesse i at drive hundeskoven 

- Jyderup Erhvervsforening 

- Jyderup Fonden, når den er etableret 

 

Ansvarlig for projektet og etablering af projektgruppe: 

Fyrtårn 4450 og Jyderups Fremtid 

Kontaktperson Søren Bøtker Pedersen, info@aktiv-proces.dk 


