Indledning
Denne forskrift fastsætter, hvilke regler man som ejer af et fjerkræ- eller fuglehold skal følge for at undgå, at der opstår f.eks. støj- og lugtgener samt for at
undgå gener fra skadedyr.
Gode råd før etablering
Inden du etablerer et fjerkræ- eller fuglehold, bør du tænke på følgende:
•
•
•
•
•
•

Du bør tænke på forebyggelse af forurening og uhygiejniske forhold.
Fjerkræ og fugle kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor skal
det altid ske under ordnede forhold.
Det er altid en god ide at orientere dine naboer om dine planer om at
holde fjerkræ/fugle.
For at forebygge klager bør du drøfte placeringen af fjerkræ- eller fuglegård, voliere mv. med de berørte naboer.
Kontakt evt. den lokale fjerkræavlerforening.
Indret fjerkræ- eller fuglegård mv. så du overholder Fødevarestyrelsens
indretningskrav i forbindelse med fugleinfluenza. På den måde sikrer du
både at dit fjerkræ- eller fuglehold ikke smittes af vilde fugle og ikke er
årsag til udbrud hos andre. Reglerne kan findes på:
www.foedevarestyrelsen.dk.

Hvis du overholder bestemmelserne i denne forskrift, forventes fjerkræ- eller
fuglehold ikke at give anledning til gene for de omkringboende. En eventuel
klage over dit fjerkræ- eller fuglehold kan medføre skærpede bestemmelser.
Kommunen kan f.eks. stille krav om at bure mørkelægges og støjisoleres. Hvis
generne fra fjerkræ- eller fugleholdet ikke kan afhjælpes, kan Rudersdal Kommune nedlægge forbud mod fjerkræ- eller fugleholdet.
Definitioner
Med fjerkræ- eller fuglehold menes et ikke-erhvervsmæssigt hold af høns, ænder, gæs, duer, fasaner, agerhøns, perlehøns og volierefugle mv.
Mere information
Information om Fugleinfluenza kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside
www.foedevarestyrelsen.dk.
Information om Bygningsreglementet kan findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside www.ebst.dk/br08.dk
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 24 05. Du kan finde mere information på vores hjemmeside
www.rudersdal.dk.

Forskrift for fjerkræ- eller fuglehold i
byområder i Rudersdal Kommune
Denne forskrift er udfærdiget i henhold
til § 20, stk. 1, nr. 2, jf. § 7 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni
2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Gyldighedsområde
§ 1. Forskriften er gældende for ikkeerhvervsmæssigt fjerkræ- eller fuglehold
i byzone, sommerhusområder og områder som ved lokalplan er overført til
boligformål eller blandet erhverv.
stk. 2. Hvis der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller i lokale grundejer-,
andels eller lejerforeninger findes bestemmelser, der regulerer fjerkræ- eller
fuglehold, er disse fortsat gældende.
Generelle bestemmelser for indretning og drift
§ 2 Fjerkræ- eller fuglehold skal etableres med et hus samt med en indhegnet
gård, der sikrer, at dyrene ikke kan
færdes frit.
§ 3. Bure og huse, der tjener til permanent ophold for fjerkræ eller fugle, skal
indrettes og sikres, så rotters og andre
skadedyrs adgang forhindres.
stk. 2. Kommunen kan meddele påbud
om, at bure og huse skal rottesikres
yderligere.
§ 4. Bure, huse, indhegnede gårde
o.lign., der tjener til midlertidigt eller
permanent ophold for fjerkræ eller fugle,
skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel.
stk. 2. Kommunen kan meddele påbud
om, at afstanden til naboskel i særlige
tilfælde skal være større end 2,5 m.
stk. 3 Huse til fjerkræ- eller fuglehold
skal opfylde gældende krav i ”Bygnings-

reglement for småhuse”.
§ 5. Fjerkræ- eller fuglehold må ikke
give anledning til uhygiejniske forhold
eller medføre væsentlige gener i form af
støj eller lugt. Følgende forhold skal i
den forbindelse iagttages:
1. Foder skal opbevares i rottesikre
beholdere.
2. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab
skal fodres og vandes indendørs eller
under fast tag.
3. Overskydende rester af foder skal
fjernes umiddelbart efter fodring.
4. Bure, huse og indhegnede gårde skal
rengøres mindst en gang om ugen.
5. Gødning fra dyreholdet skal enten
fjernes fra ejendommen straks efter
udmugning, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted i god afstand fra
naboskel.
Særlige bestemmelser
§ 6. Hvert hønsehold må højst bestå af
10 voksne fugle med tilhørende kyllinger. Der må kun være 1 hane.
Stk. 2 I tilfælde hvor haner galer vedvarende, kan Rudersdal Kommune forbyde haner (f.eks. i tætliggende hønsehold, hvor hanerne opildner hinanden).
§ 7 Ved hold af haner, hanekyllinger
eller i tilfælde af støjgener i aften-, natteog morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus, i sommerhalvåret fra kl. 19.30 til 07.00, lør-,
søn- og helligdage dog til kl. 09.00, i
vinterhalvåret fra solnedgang til solopgang. Hønsehuse o.lign. vil kunne kræves støjisoleret.
§ 8 Dueslag skal opføres mindst 2,5 m
fra skel, og forsiden skal have retning
mod egen grund eller mod et område,
hvor duerne ikke er til gene for omgivel-

serne.
§ 9 Kommunen kan meddele påbud om
skærpede krav til særlige fuglehold,
herunder forbyde særligt støjende fuglehold.
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§ 10. Rudersdal Kommune kan meddele
påbud om afhjælpende foranstaltninger,
såfremt fjerkræ- eller fuglehold giver
anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller
risikoen herfor ikke afhjælpes, eller
overtrædes påbud i medfør af forskriften, kan Rudersdal Kommune nedlægge forbud mod fjerkræ- eller fugleholdet.
Dispensation og klage
§ 11 Rudersdal Kommunes afgørelse i
medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Overtrædelser af forskriften
§ 12 Overtrædelse af denne forskrift kan
straffes med bøde, jf. § 24, stk. 2 i Bekendtgørelse om miljøregulering af
visse aktiviteter.
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§ 13 Forskriften træder i kraft den 1. juli
2010, dog er eksisterende fjerkræ- og
fuglehold uden problemer fortsat lovlige.
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stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler
herfor, kan Rudersdal Kommune efter
ansøgning dispensere fra reglerne i § 2,
§ 3 og § 4. Ansøgning om dispensation
skal være skriftlig.

