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Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle
i Gribskov Kommune
Gode råd om hønsehold og andre fuglehold:
•
Du bør tænke på forebyggelse af forurening og uhygiejniske forhold.
•
Fjerkræ og fugle kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør det altid ske under
ordnede forhold.
•
Det er altid en god idé at orientere dine naboer om dine planer om at holde fjerkræ/fugle.
•
For at imødekomme klager bør du drøfte placeringen af hønsegård, dueslag, voliere mv. med
de berørte naboer.
•
Er du i tvivl, kan du kontakte den lokale fjerkræavlerforening eller Gribskov Kommune.
Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om
miljøregulering af visse aktiviteter.
§ 1 Gyldighedsområde
Stk. 1 Regulativet er gældende for ikke erhvervsmæssige hold af fjerkræ og andre fugle (f.eks. høns,
papegøjer, parakitter, volierefugle og duer mv.) i byzone, sommerhusområde og andre områder, som
ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.
Hold af
•
•
•
•
•

følgende dyr er ikke tilladt i de områder, der er nævnt:
Haner og hanekyllinger, der har nået en alder, hvor de begynder at gale
Parakitter, papegøjer og andre fugle, såfremt de er støjende
Ænder
Gæs
Hold af større fugle som kalkuner, fasaner eller påfugle

Stk. 2 Såfremt der i en gældende byplanvedtægt, lokalplan eller servitutter er bestemmelser, der
regulerer hold af fjerkræ eller fugle, er disse fortsat gældende.
Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels- eller lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke
tillader fjerkræhold eller har fastsat skærpede regler herfor.
Stk. 3 Allerede etablerede fjerkræ- og fuglehold, der er lovligt etableret og overholder lovgivningen
på området er fortsat lovlige.
§ 2 Regler og indretning og drift
Stk. 1 Antallet af voksne høns eller duer pr. ejendom må højest være 10. I samme dyrehold må der
højest være 10 kyllinger / dueunger, indtil de er udvoksede. Dog er hanekyllinger, der galer, ikke
tilladt jf. § 1. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må maksimalt modsvare det tilladte hønsehold.
Stk. 2 Det samlede areal af dyreholdets opholdsareal (hønsehus, dueslag, faste volierer mv.) må ikke
overstige 25 m2.
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Stk. 3 Fjerkræ- og fuglehold skal etableres med et hus eller en voliere og en indhegnet gård, der
sikrer, at fuglene ikke færdes frit.
Stk. 4 Fødevarestyrelsens retningslinjer og regler for at forhindre smitte med fugleinfluenza skal
følges.
Stk. 5 Bygningsreglementets bestemmelser skal opfyldes.
Stk. 6 Forsiden på dueslag skal have retning mod egen grund eller mod et område, hvor duerne ikke
er til gene for omgivelserne. Dueslaget skal opfylde krav om placering på grund, jf.
bygningsreglementets krav herom.
Stk. 7 Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst muligt.
Stk. 8 Brevduehold skal overholde De Danske Brevdueforeningers krav og regler.
Stk. 9 Fjerkræ- og fuglehold må ikke give anledning til støjgener. Kommunalbestyrelsen kan give
påbud om, at støj fra et fjerkræ- eller fuglehold skal nedbringes, hvis støjen, efter
tilsynsmyndighedens vurdering, er til gene.
Stk. 10 I tilfælde af støjgener i natte- eller morgentimerne, skal fjerkræholdet holdes inde i mørklagt
hønsehus fra minimum kl. 20.00 til kl. 07.00 morgen på hverdage og fra kl. 20.00 til 08.00 på
lørdage, søn- og helligdage. Der må ikke tændes lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.
Hønsehuse og volierer kan kræves støjisoleret.
Stk. 11 Kommunalbestyrelsen kan forbyde hold af fjerkræ og fugle, hvis mørklægningen og/eller
isolering efter tilsynsmyndighedens opfattelse ikke er tilstrækkelig til at undgå gener eller lign. i
natte- og morgentimerne.
Stk. 12 Fjerkræ- eller fuglehold må ikke give anledning til lugtgener.
Stk. 13 Udmugning skal foretages ofte og gødningen fra fjerkræ- og fugleholdet skal håndteres på en
af følgende måder:
Gødningen fjernes fra ejendommen umiddelbart efter udmugning.
•
Gødningen opbevares i lukkede beholdere, indtil bortskaffelse kan finde sted.
•
Gødningen iblandes jorden til gødningsformål
•
Gødningen bortskaffes i overensstemmelse med Gribskov Kommunes regulativ for
husholdningsaffald.
Hønsehuse, volierer og indhegning skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til
flue- og lugtgener.
Hønsehuse, volierer og lign. skal sikres mod indtrængning af rotter.
Stk. 14 Fjerkræ- eller fuglehold må ikke fodres på en måde, så det tiltrækker rotter eller andre
skadedyr. Foderet skal opbevares i tætte lukkede beholdere.
§ 3 Påbud
Stk. 1 Gribskov Kommune er tilsynsmyndighed. Kommunen kan meddele påbud om afhjælpende
foranstaltninger, såfremt hønseholdet/fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, forurening
eller risiko herfor.
§ 4 Dispensation og klage
Stk. 1 Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra regler i regulativets forbuddet i § 1
og grænserne i § 2, hvis individuelle forhold taler for det. Dispensationen kan følges af vilkår.
Ansøgning om dispensation skal indeholde en redegørelse for de gener, som dyreholdet kan påføre
omgivelserne, samt relevante foranstaltninger til at afhjælpe generne.
§ 5 Overtrædelse af regulativet
Stk. 1 Overtrædelse af regulativets § 2 kan straffes med bøde.
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Stk. 2 Hvis et fjerkræ- eller fuglehold efter tilsynsmyndighedens opfattelse giver anledning til gener,
som ikke kan afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod fjerkræ- eller fugleholdet.
Stk. 3 Undlades det at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde.
§ 6 Ikrafttrædelse
Stk. 1 Regulativet træder i kraft ved offentliggørelse den 3. december 2020. Eksisterende fjerkræ- og
fuglehold, der er lovligt etableret og overholder lovgivning på området inden ikrafttrædelsen af dette
regulativ, er fortsat lovlige.
Stk. 2 Gode råd om hønsehold af september 2010 samt regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
af april 2007 erstattes af dette regulativ.
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