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Til Natur styrelsen.

Strellev d. 6.3.2018

Indsigelse i forhold til hørningsplan, for distrikt Himmerland.

Dansk Polarhunde Klub ønsker, at gøre indsigelse mod den høringsplan der pt er ude.
Af planen fremgår følende:
"Med den generelt stærkt stigende rekreative anvendelse af Rold skov, vurderes det ikke længere
forsvarligt med fortsatte slædehundeaktiviteter her. I den vurdering er det lagt til grund, at
slædehundevognene dels kører med en hastighed, så de ikke umiddelbart
kan bremses ned ved passage af andre skovgæster, dels forårsager en relativt stor overhyppighed
af hundekonflikter med andre gæster der kommer gående med deres hund i snor. Desuden er
slædehunde ved startstedet meget støjende med konstant hundeglam, der kan høres langt
omkring. Dertil kommer at trafikstyrelsen har præciseret, at slædehundevogne ikke kan opnå
godkendelse til at færdes på skovens vejnet og evt. anvendelse er derfor henvist til at foregå på
marker eller lysåbne naturarealer. Da der ikke er andre af Naturstyrelsens skove her i Himmerland,
der kan tilgodese disse vilkår henvises aktiviteten til andre af Naturstyrelsens enheder - eller hvor
aktiviteter kan aftales med andre skovejere."
Distrikt Himmerland er en af landets største – DPHK anser det for usandsynlig, at der ikke skulle
være plads til slædehunde folket et eller andet sted i distriktet – vi er helt klart en minoritets
gruppe med ganske få udøvere – alligevel tæller skaren af medlemmer Europa mestre, samt
mange andre udøvere på højt plan.
Vi kan ikke nikke genkendende til det billede der tegnes af vores racer – vi har derfor bedt om
aktindsigt, i forhold til den nævnte stigning af hundekonflikter – denne er ikke efterkommet. Det
er ikke klubbens oplevelser – ej heller den oplevelse der gives udtryk for, når man taler med
medlemmer, der bor i Himmerlands distriktet.
Det er helt korrekt at hundene larmer, af begejstring inden de kommer ud at køre – men vi ved fra
Gludsted at skovens dyr, kender os – dyrene forsvinder ikke.
De vogne og cykler der anvendes, er af høj kvalitet – de er skabt til, at ned bremse store spand fra
høj hastighed. Ingen af de vogne eller cykler der anvendes, kan sammenlignes med den vogn, som
færdselsstyrelsen har haft som grundlag. Der er tale om en vogntype, som ikke anvendes af
slædehunde folket.
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Der henvises til en afgørelse, der er næsten 20 år gammel (1998) – altså en afgørelse
som har været der alle de gange, hvor vi igennem de seneste 20 år har fået vores tilladelser i
Naturstyrelsens skove fornyet. Der er ikke tale om en ny afgørelse !
Slædehunde sporten er gammel, de første klubber er således oprettet for snart 45 år siden og i alt
den tid, har vi kørt med vore hunde i de danske skove – i fred og fordragelighed med skovens
øvrige gæster. Naturstyrelsen begrænser ikke blot slædehundene – men også den almene bruger
af skoven, for den oplevelse det er at møde disse fantastiske dyr, i deres rette element.
I dag er alle 4 polarracer samlet i Dansk Polarhunde Klub – vi har dermed nemt ved, at tage ansvar
for de racerene hunde og deres medlemmer.
Med de beslutninger Naturstyrelsen har truffet generelt, samt har i høring – er slædehunde
sporten på vej til at uddø. Vore hunde har behov for, at løbe, det er det de er skabt til.
Dansk Polarhunde Klub og Dansk Kennel Klub, ønsker en drøftelse med Naturstyrelsen og
Færdselsstyrelsen.
I ovenstående høring, ligges der op til et samarbejde i forhold til andre områder i landet – hvor
slædehunde sporten kan udføres.
Ovenstående bakkes op Dansk Træk Hunde Klub.

På vegne af
Dansk Polarhunde Klub.
Formand
Marianne Schlüter
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