Gældende fra dato.måned.år.

REGULATIV OM HØNSEHOLD
OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE
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Regulativ om hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune

Bestemmelser

I medfør af § 20, stk. 1, nr. 2, og § 24, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter, jf. bekendtgørelse nr. 639 af 3. juni 2012 (miljøaktivitetsbekendtgørelsen), fastsættes:
Gyldighedsområde
§ 1. Regulativet gælder for alle ikke-erhvervsmæssige hønsehold samt andet ikke-erhvervsmæssigt fuglehold beliggende i byzone.
§ 2. Vedtægter, aftaler, mv. vedtaget af grundejerforeninger, andelsboligforeninger, lejerforeninger, mv., skal som minimum være i overensstemmelse med regulativet. Regulativet er dog ikke til
hinder for, at der på privatretligt grundlag vedtages en strengere regulering af forholdene.
Krav til indretning af hønsehus og hønsegård
§ 3. Hønsehold forudsætter etablering og anvendelse af hønsehus og hønsegård, som opfylder
kravene i det på opførelsestidspunktet gældende bygningsreglement.
§ 4. Hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve på en sådan måde,
at rotter og ræve ikke har adgang til hønsehus og hønsegård.
Stk. 2. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder hønsehold, således,
at rotters levemuligheder begrænses mest muligt, jf. § 3 i Bekendtgørelse om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter.
§ 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, herunder ved tætliggende hønsehold, hvor haner
opildner hinanden, kan Rødovre Kommune forbyde haner.
§ 8. Hvis hønseholdet omfatter en hane eller hanekylling, skal fuglene holdes inde i lydisoleret 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 som minimum overholde følgende:
1) Hønsehus og hønsegård skal holdes i forsvarlig stand, herunder ved regelmæssig rengøring og
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vedligeholdelse. Det skal sikres, at hønsene har hygiejniske forhold.
2) Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
3) Hvis der fodres med madaffald eller andet foder, der kan tiltrække rotter, skal overskydende
foder fjernes umiddelbart efter fodring.
4) Ekskrementer, der anvendes som gødning på ejendommen, skal opbevares i tætte beholdere.
5) Ekskrementer, der anvendes som gødning i jorden på ejendommen, skal vendes i jorden samme
__dag, som den udspredes.
6) Hvis ekskrementerne håndteres som restaffald, skal den være emballeret, så lugtgener undgås.
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 træffe afgørelse om, at § 8 og § 9 finder helt og delvist anvendelse
på andre fuglehold.
Påbud og forbud
§ 11. Rødovre Kommune kan meddele påbud om, at ulovlige forhold skal bringes til ophør, herunder afhjælpende foranstaltninger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud
i medfør af regulativet, kan Rødovre Kommune nedlægge forbud mod hønse- eller fugleholdet.
Klage og dispensation
§ 12. Rødovre Kommune kan efter forudgående skriftlig ansøgning give dispensation fra reglerne
i dette regulativ, hvis særlige forhold taler for det.
§ 13. Rødovre Kommunes afgørelser i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2, i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne hønsehold eller andre fuglehold, herunder
hønsehold eller andre fuglehold hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
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 overholder en afgørelse efter § 10, stk. 2.
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5) Ikke efterkommer påbud eller forbud efter 2, § 7, stk. 2, § 11, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 15. Regulativet træder i kraft den dato.måned.år.
Stk. 2. Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune af
juni 2003 ophæves.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune den dato.måned.år.

Gode råd om hønsehold
Lad være med at holde hane, medmindre du vil have kyllinger.
Sikring mod rotter og ræve kan ske ved at nedgrave volierenet, fliser eller lignende i
mindst 60 cm dybde omkring hele anlægget. Hønsehuset kan sikres yderligere ved at hæve
det mindst 35 cm over jorden. Læs mere om sikring af hønsehold på www.rk.dk.
Du kan læse om hønsehold på fjerkræklubbens hjemmeside, www.fjaerkraeklubben.dk.
Gode råd om andre fuglehold
Indhent altid gode råd og vejledning om den fugleart du vil anskaffe dig, inden du etablerer
fugleholdet.
Husk at ikke alle arter er velegnede til at holde i byen.
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