
HUNDAR ELLER ICKE HUNDAR PÄ STRANDEN 
 
Då det oftast råder delade meningar om hundars rätt att få vistas ute på strandheden 
i Viken har vi varit i kontakt med kommunens ansvarige i dessa frågor, Andrew 
Rosenhead som bekräftar att de kommunala bestämmelser som finns daterade per 
den 28 maj 1998 fortfarande är gällande. 
Enligt dessa bestämmelser gäller följande inom Höganäs kommun. 
Alla hundägare eller den som har hand om hund är skyldig att ha sin hund under 
kontroll och full uppsikt när de vistas utomhus.  
 
Dessutom gäller att hund skall vara kopplad inom följande områden:  
17 §  
- begravningsplatser  
- friluftsområden  
- idrottsplatser - under tid då allmänheten har tillträde  
- lekplatser  
 
Tikar som löper skall hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. 
 
Hundar får inte vistas:  
- på allmän försäljningsplats under tid då torghandel pågår.  
- på badplats under tiden 15/5 - 15/9 som angivits i bilaga 1 (se nedan).  
Under förutsättning att hunden hålls kopplad, får passage ske över mark som ingår i 
badplatsområdet.  
 
Gräsa brygga - Vikens havsbad - Svanebäck (Vikens golfbana) 
 
Med Vikens havsbad avses en sträcka av 60 meters bredd med vattenlinjen som 
utgångsläge, därav 30 meter ut i vattnet samt 30 meter innanför vattenlinjen, gräns 
norr om badbryggan vid Fäladsvägen - till söder om försvarsbunkern strax söder om 
gångtunneln under väg 111 vid Sandåsvägen. Öster om denna strandlinje utgöres av 
strandäng och omfattas inte av förbudet.  
 
Med Svanebäck avses motsvarande sträcka norr om badplatsen vid golfbanegränd - 
till i höjd med golfbanornas norra gräns.  
 
Sträckan mellan dessa badplatser utgöres ej av allmän badplats.  
Därför äger även hundar rätt att få bada där.  
 
För allas trivsel är det viktigt att respektera varandra - med eller utan hund. Dessutom 
bör det vara en självklarhet att alla tar upp efter sin hund, vilket tyvärr inte alltid sker. 
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