
Regulativ for hønsehold
og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

i Rødovre Kommune

Gode råd om hønsehold

Det er rart at spise æg fra høns, der har det
godt, og hønsemøg er godt til haven og
komposten.

Derfor synes vi i Rødovre Kommune, at det
er en god idé at holde høns – så længe na-
boerne ikke bliver generede af støj og lugt.

• Tag dine nærmeste naboer med på råd.
Fortæl dem, at du gerne vil holde høns, og
hvor du har tænkt dig at lægge hønsehus
og hønsegård.

• Lad være med at holde hane, medmindre
du vil have kyllinger. Du må godt have én
enkelt hane.

• Har du en hane, skal hønsehus og –låge
lydisoleres f.eks. med mineraluld. Isolering
sparer desuden foder om vinteren.

• Du kan rotte- og rævesikre din hønsegård
ved f. eks. at bukke ”kyllingenettet” vinkel-
ret ud langs jorden i 50 centimeters bredde,
og grave det ned under jordoverfladen.

Gode råd om andre fuglehold

• Få altid gode råd og vejledning om den
fugleart du vil anskaffe dig, inden du etab-
lerer fugleholdet.

• Ikke alle fuglearter er velegnede at holde i
byen ... kontakt derfor miljøafdelingen for
gode råd og regler inden du etablerer dit
fuglehold.

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon 36 70 41 11
Fax 36 72 12 11
E-mail rk@rk.dk

Ekspeditionstider:

Mandag - torsdag 10-14
Torsdag også 16 - 18
Fredag 10 - 13

Teknisk Forvaltning
Miljøafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon 36 70 41 11
Fax 36 72 13 11
E-mail teknforv@rk.dk

1. udgave juni 2003



Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 5, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366
af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.
Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2003.

Gyldighedsområde

§ 1. Regulativet gælder for alle ikke-erhvervsmæssige hønsehold samt andre ikke-erhvervs-
mæssige fuglehold beliggende i byzone.

§ 2. Regulativet ændrer ikke på skærpede krav eller forbud mod fuglehold, som er besluttet
lokalt i grundejerforeninger, andelsboligforeninger eller lejerforeninger.

Krav til indretning af hønsehus og hønsegård

§ 3. Hønsehold skal etableres med hønsehus og hønsegård, i hvilke hønsene skal opholde
sig. Hønsehus og hønsegård skal opfylde gældende krav i ”Bygningsreglement for små-
huse”.
Stk. 2. Hønsehusets vægge og tag skal være tætte.
Stk. 3. Omfatter hønseholdet en hane eller hanekylling, skal hønsehuset være lydisoleret og
kunne mørklægges.

§ 4. Hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve. Hønsehuset
skal hæves mindst 35 cm over jorden.
Stk. 2. Rødovre Kommune kan meddele påbud om, at hønsehus og hønsegård skal rotte-
sikres yderligere.

§ 5. Fra hønsehus og hønsegård skal der være en afstand på mindst 2,5 meter til nærmeste
naboskel.

§ 6. Fra hønsehus og hønsegård skal der være en afstand på mindst 7,5 meter til nærmeste
nabobolig.

Krav til hønsehold

§ 7. Hvert hønsehold må højst bestå af 10 voksne fugle og 10 kyllinger. Der må kun være 1
hane.
Stk. 2. I tilfælde hvor haner galer vedvarende, kan Rødovre Kommune forbyde haner (f.eks.
i tætliggende hønsehold, hvor haner opildner hinanden).

§ 8. Hvis hønseholdet omfatter en hane eller hanekylling, skal fuglene holdes inde i lydisole-
ret og mørklagt hønsehus fra solnedgang til kl. 07.00 på hverdage og til kl. 09.00 på lørdage
samt søn- og helligdage. Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i de nævnte tidsrum.

§ 9. Hønseholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller medføre væsentlige
gener i form af støj eller lugt. Hønseejeren skal i den forbindelse overholde følgende:

1) Hønsehus og hønsegård skal gøres rent mindst en gang om ugen.
2) Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
3) Overskydende rester af foder skal fjernes umiddelbart efter fodring.
4) Gødning (ekskrementer) skal opbevares i tætte beholdere indtil den anvendes som gød-

ning på ejendommen.

5) Når gødningen anvendes i jorden på ejendommen, skal den vendes i jorden samme dag
som den udspredes.

6) Hvis gødningen bortskaffes som dagrenovation, skal den være indpakket.

Andre fuglehold

§ 10. Andre fuglehold skal som minimum overholde reglerne for hønsehold om rottesikring
og kravene om afstand til skel og nabobolig, jf. §§ 4-6.
Stk. 2. Rødovre Kommune kan meddele påbud om skærpede krav til andre fuglehold, herun-
der forbyde særligt støjende fuglehold.

Påbud og forbud

§ 11. Rødovre Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt hønse-
eller fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller overtrædes på-
bud i medfør af regulativet, kan Rødovre Kommune nedlægge forbud mod hønse- eller fugle-
holdet.

Klage og dispensation

§ 12. Rødovre Kommunes afgørelser i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.

§ 13. Rødovre Kommune kan give dispensation fra reglerne i dette regulativ, hvis særlige
forhold taler for det.
Stk. 2. Ansøgningen om dispensation skal være skriftlig.

Strafbestemmelser

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den
der:
1) ikke overholder reglerne om indretning af hønsehus og hønsegård, jf. §§ 3-6
2) ikke overholder reglerne om hønsehold, jf. §§ 7-9
3) ikke overholder reglerne for andre fuglehold, jf. § 10, stk. 1.
4) ikke efterkommer påbud eller forbud efter § 4, stk. 2, § 7, stk. 2, § 10, stk. 2 og § 11, stk. 1 og 2.

Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser

§ 15. Regulativet træder i kraft d. 1.september 2003.
Stk. 2. Eksisterende hønse- og og fuglehold, som ikke udvides eller ændres, og som ikke er
hævet fra jorden, jf. § 4, stk. 1, samt eksisterende hønse- og fuglehold, som ikke opfylder
afstandskriterierne, jf. § 5 og § 6, kan fortsat bestå, såfremt hønse- eller fugleholdet ikke
medfører væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.

Såfremt der indløber klage over et hønse- eller fuglehold, skal bestemmelserne i regulativet
overholdes.


