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SÅDAN INDRETTER DU DIT
HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD
I de senere år er det igen blevet meget populært at holde høns i almindelige beboelseskvarterer.

ve

Høns skaber liv i haven, og er samtidig med til at gøre hustanden grønnere. Have
og køkkenaffald som f.eks. græsafklip, ukrudt, frugtskræller, gammelt brød, spiser
hønsene med største velbehag og omdanner det straks til brugbare produkter som
dejlige æg, kød samt gødning til din have. 3-5 høns er nok til at given en stabil og
daglig forsyning af friske, velsmagende æg.

ga

Her er en række opmærksomhedspunkter til dig, der gerne vil have hønse- eller
andet fuglehold.
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•	Dyrehold er reguleret af en lang række love og regler. Det er derfor vigtigt, at du
på forhånd orienterer dig om gældende love og bekendtgørelser, der regulerer
det dyrehold, du påtænker at anskaffe dig.
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•	Ikke alle dyr er velegnede til at holde i byen.
	Det er derfor vigtigt, at du på forhånd indhenter råd og vejledning om det dyrehold, du påtænker at anskaffe dig.
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•	Husk altid at det er vigtigt, at du har en god dialog med dine naboer.
	Det er derfor en god idé at du orienterer dine naboer om dit påtænkte dyrehold,
inden du etablerer det og tager hensyn til dine naboerne, når du skal placere din
indhegning, voliere, hønsehus eller fuglehus.
•	Dit dyrehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Etablering og drift bør derfor altid ske efter forhold, som er indrettet til formålet og du skal jævnligt gøre
rent i indhegning, voliere samt i hønse- og fuglehus.
•	Dit dyrehold og oplag af f.eks. foder, halm, gødningsrester og lignende skal indrettes, så det ikke giver leve- og tilløbsmuligheder for skadedyr og rovdyr.
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•	Du er forpligtet til at sikre og renholde din ejendom i forbindelse med hold af
høns og andet fuglehold således at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Hvis du konstaterer forekomst af rotter skal du straks anmelde dette til Horsens Kommunes rottebekæmper via www.horsenskommune.dk/rotter. Du kan
finde vejledning om forebyggelse af rotteforekomst på kommunens hjemmeside.
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•	Du skal være opmærksom på, at de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for dyrehold udstedt af andre myndigheder, skal overholdes. Det gælder
f.eks. regler om beskyttelse af fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza, regler om dyrevelfærd, herunder dyreværnsloven, regler om indhegning og lignende udstedt
af Fødevarestyrelsen. Du kan holde dig orienteret om fugleinfluenza og andre
sygdomme via Fødevarestyrelsens hjemmeside; www.foedevarestyrelsen.dk.
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Hvis du har spørgsmål til forskriften er du velkommen til at kontakte Horsens
Kommune, Natur og Miljø afdeling..
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FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING OG
DRIFT AF HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD
I HORSENS KOMMUNE
FORMÅL OG LOVGRUNDLAG

ve

Formålet med denne kommunale forskrift et at vejlede borgere om, hvad de skal
gøre for at overholde miljølovgivningens bestemmelser, hvis de ønsker at holde
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone- og sommerhusområder. Bestemmelserne skal sikre, at hønse- og andet fuglehold ikke medfører gener for omgivelserne,
herunder forebygge støj- og lugtgener.
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Det vil samtidig gøre kommunens tilsynsopgave mere enkel.
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Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.
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GRUNDLAG OG GYLDIGHEDSOMRÅDE

W

§ 1.	Forskriften er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige hønse- og andet
fuglehold (fjerkræ) beliggende i følgende områder:
1)		Eksisterende byzone- og sommerhusområder
2)		Områder, der ifølge kommuneplanens rammedel er udpeget til fremtidige
byzone - eller sommerhusområder.
3)		Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig
og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner,
rekreative formål og lign.
Stk. 2. 	Forhold vedrørende regulering af dyrehold beskrevet i servitutter, lokalplaner eller byplanvedtægter er fortsat gældende.
Stk. 3. 	Følgende hønse- og andet fuglehold er omfattet af forskriften: høns, duer,
burfugle og andre tamfugle, der er anbragt i udendørs voliere eller tilsvarende anbringelse, f.eks. udestue.
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Stk. 4. 	Hold af store papegøjer, påfugle, kalkuner, gæs og ænder er ikke tilladt i
områder nævnt i stk. 1.
Stk. 5. 	
Hverken erhvervsmæssigt - eller ikke erhvervsmæssigt hold af hunde,
kvæg, heste, svin, får og geder er omfattet af denne forskrift.

STØRRELSE AF HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD

ve

§ 2.	Hønsehold må højest bestå af 5 voksne fugle, herunder højest én udvokset
hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold, dog højest 10 stk. En kylling er pr. definition en kylling indtil den har lagt æg første
gang eller indtil 3-4 mdr. alderen.
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Stk. 2. 	Hold af andre fugletyper end høns må maksimalt have en størrelse som
svarer til størrelsen og antallet af det tilladte hønsehold der er beskrevet i
stk. 1.
Stk. 3. 	Kommunen afgør hvor mange fugle i stk. 2 der er svarende til hønseholdet
nævnt i § 2, stk. 1.
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Stk. 4. 	Hønse- og andet fuglehold større end det nævnte antal dyr i stk. 1 og 2,
betragtes som et erhvervsmæssigt dyrehold.

INDRETNING OG DRIFT FOR HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD
Hønsehold

§ 3.	Hønseholdet skal etableres med et hønsehus, som placeres i en indhegnet
hønsegård, der skal sikre, at hønsene ikke kan færdes frit. Hønsehuset
skal sikres mod rotter og andre skadedyr.
Stk. 2.	Der skal være mindst 2,5 meter fra naboskel til kanten af hønsegården,
medmindre der er etableret et fast tilstrækkeligt tæt hegn i skel.
Stk. 3. 	Hønsehuse samt overdækkede hønsegårde skal placeres således at afstandskravene jf. gældende bygningsreglement er overholdt.

1)	Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, bek. nr. 639 af 13. juni 2012 § 7, forstås et
dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne i stk. 2, eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse.
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Stk. 4. 	Hvis der er en udvokset hane i hønseholdet, skal der være etableret et
effektivt lystæt hønsehus, som sikrer at hanen ikke galer ved solopgang.
Stk. 5. 	Hanen skal være placeret i det lystætte hønsehus i følgende tidsrum:
		
1)	Mandag til fredag fra kl. 21.00 til kl. 07.00.
		
2)	Lørdag samt søn- og helligdage fra kl. 21.00 til 09.00.
		Der må i de angivne tidsrum ikke tændes elektrisk lys i hønsehuset.
Andet fuglehold

ga
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§ 4.	Fugleholdet kan enten etableres indendørs, eller udendørs med et fuglehus og en indhegning/voliere, der skal sikre, at fugleholdet ikke kan færdes
frit. Undtaget herfor er fritflyvende duer. Fugleholdet skal sikres mod rotter
og andre skadedyr.
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Stk.1. 	Fuglehus samt overdækket voliere skal placeres således at afstandskravene jf. gældende bygningsreglement er overholdt.
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Stk. 2. 	For udendørs fuglehold kan kommunen meddele påbud om mørklægning
eller støjisolering, hvis fuglene giver anledning til væsentlige gener for omgivelserne.
Generelt for hønse- og andet fuglehold

W

§ 5.	Hønse- og andet fuglehold må ikke give anledning til væsentlige gener,
risiko for forurening eller forurening af omgivelserne, herunder lugt og fluegener.
Stk. 2. 	Gødning fra hønse- og andet fuglehold skal opbevares i tætte og lukkede
beholdere, indtil gødningen enten anvendes som havegødning eller fjernes
fra ejendommen.
Stk. 3	Hvis gødningen fra hønse- og andet fuglehold bruges som havegødning,
skal det fordeles i et tyndt lag og nedgraves samme dag som det udspredes.
Stk. 4. 	Foder, strøelse og lignede skal opbevares, så det ikke tiltrækker rotter eller
andre omstrejfende dyr.
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TILSYN
§ 6.	Horsens Kommune fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser.
Stk. 2.	Det er Horsens Kommune som vurderer om en gene eller forurening er
væsentlig.

PÅBUD OG FORBUD

ga
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§ 7.	Horsens Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger,
såfremt hønse- og andet fuglehold efter kommunens vurdering giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.
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Stk. 2. 	Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af forskriften, kan Horsens Kommune nedlægge
forbud mod hønse- og andet fuglehold på ejendommen.
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KLAGE OG DISPENSATION
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§ 8.	Horsens Kommunes afgørelse i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2. 	Horsens Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra retningslinjerne
i forskriften. Dispensation kan kun gives efter en forudgående og konkret
begrundet ansøgning. Der kan fastsættes vilkår for dispensation, herunder
tidsbegrænsning. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig.

STRAFFEBESTEMMELSER
§ 9.	Overtrædelser af denne forskrift kan straffes med bøde.
Stk. 2. 	Undlades det at efterkomme påbud eller forbud i medfør af § 7, kan dette
straffes med bøde.
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IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGS-BESTEMMELSER
§ 10.	Forskriften træder i kraft ved offentliggørelsen efter vedtagelse i Teknik og
miljøudvalget i Horsens Kommune.
Stk. 2. 	Hønse- og andet fuglehold som er etableret før denne dato kan forblive
som hidtil, medmindre kommunen modtager en berettiget klage over forholdende, hvorefter denne forskrift skal overholdes. Det er kommunen som
vurderer om en klage er berettiget.

VEDTAGELSE
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Forskriften er vedtaget af Teknik og Miljøudvalget, Horsens Kommune
den 9. juni 2015.
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Forskriften er offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside den 30. juni 2015.
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