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§1.Formål 
Formålet med denne forskrift er at fastsætte regler for fjerkræhold i Aabenraa Kommune. Forskriften skal 

forebygge nabogener, forurening og uhygiejniske forhold.  

§2. Lovgrundlag 
Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse 

aktiviteter1.  

§3. Gyldighedsområde 
Forskriften gælder for hobbyhold af høns, ænder, duer, fugle i volierer og lignende i: 

 Byzone. 

 Sommerhusområder. 

 Områder som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. 

Hvis der er andre bestemmelser om fjerkræ-/fuglehold m.m. som for eksempel i en byplanvedtægt, lokalplan eller 

servitut, er det disse bestemmelser, der er gældende. Dette gælder også for godkendte vedtægter i 

boligforeninger.  

Det vil altid være de bestemmelser, der giver lov til det laveste antal dyr, der er gældende.  

§ 4. Ikke tilladte fjerkræ-/fuglehold 
Det er ikke tilladt at holde gæs, kalkuner og påfugle i de i § 3 nævnte områder.  

§ 5. Regler for indretning og drift af fjerkræ-/fuglehold 
Fjerkræholdets størrelse skal afpasses efter forholdene. Der må dog højst være, hvad der svarer til 1 høne pr. 33 

m2 grund. Hold af andre fjerkræ og fugle må maksimalt svare til dette. Dog må det samlede dyrehold ikke 

overstige, hvad der svarer til 30 høns.  

Fjerkræ-/fuglehold skal bestå af et rottesikret hus og en rottesikret indhegnet gård (voliere), så det sikres, at der 

ikke er adgang for rotter, og at fjerkræ-/fuglehold bliver på eget grundstykke.  

 

Hønsegård, voliere og hønsehus skal etableres mindst 5 m fra naboejendommenes bygninger til beboelse af 

hensyn til forebyggelse af såvel lugt-som støjgener.  

 

Højde og afstand til skel mv. skal også opfylde reglerne i bygningsreglement og kan være omfattet af krav om 

byggetilladelse.  

 

Lugt- og forureningsbegrænsning 

Fjerkræ-/fuglehold må ikke give anledning til lugtgener.  

Udmugning skal foretages så ofte, at fjerkræ-/fuglehold ikke giver anledning til lugt- eller fluegener. 

Gødning fra fjerkræ-/fuglehold skal opbevares i lukkede beholdere indtil bortskaffelse kan finde sted. 

Bortskaffelse af gødning kan ske på følgende måder: 

 Indarbejdes i jorden umiddelbart efter udspredning på eget areal. 

 Komposteres i kompostbunken. Gødningen skal indarbejdes i kompostbunken og overdækkes. 

 Som gødning på landbrugsarealer. 

 

 

                                                           
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 



 

 

 Mindre mængder kan bortskaffes sammen med dagrenovationen. Gødningen skal være særskilt emballeret. 

Anvendelse af gødning må ikke medføre risiko for forurening. 

Støj 

Hønsehold med haner og hanekyllinger, som galer, skal holdes inde i mørklagt hønsehus indtil kl. 7 på hverdage 

og kl. 08 på lørdage, søn-og helligedag. 

Hvis der opstår væsentlige støjgener fra fjerkræ-/fuglehold, kan kommunen stille krav om følgende:  

 At fjerkræ-/fuglehus skal støjisoleres. 

 At fjerkræ-/fuglehold holdes inden døre i et nærmere defineret tidsrum. 

 At fjerkræ-/fuglehold reduceres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rottesikring 

Såvel foder som affald, skal holdes i aflukkede beholdere. 
 

Fjerkræ-/fuglehus og gård skal rottesikres (se eksempler i bilag 1). 
 
Området i og rundt om fjerkræ-/fuglehus og gård skal holdes rent og ryddeligt, så rotter ikke har mulighed for at 
skjule sig og finde foder.   

§6. Dispensation og klage 
Kommunens afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Hvis individuelle forhold taler for det, kan kommunen efter ansøgning dispensere fra reglerne i §§ 4 og 5 i denne 

forskrift. 

§7. Overtrædelse og ikrafttrædelse 
Kommunen kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis fjerkræ-/fuglehold efter kommunens 

vurdering giver anledning til gener.  

Hvis kommunen vurderer, at generne ikke kan afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud med fjerkræ- eller 

fugleholdet. 

Overtrædelse af denne forskrift kan straffes med bøde jf. § 24, stk. 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse 

aktiviteter 

Forskriften træder i kraft fra den 1. september 2020. 

Eksisterende fjerkræ-/fuglehold skal overholde bestemmelserne i forskriften senest 12 måneder efter forskriftens 

ikrafttrædelse. 



 

 

        Bilag 1 
Indretning af fjerkræ-/fuglehus, så rottetilhold undgås. 

  

 
Bunden skal udføres af et materiale rotterne ikke kan passere, eventuelt støbt gulv af 5-10 cm. beton.  

 
Alternativt kan anvendes fliser, hvis siderne er sikret med fundament eller plader i 60 cm. dybde.  

 
Plader kan fx være eternit eller andre vandfaste plader. 

 

   

       


