
Klima, Natur og Miljø 
Øverødvej 2 | 2840 Holte  

 

2022 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                Forskrift 
for dyrehold 

i byzone 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Klima, Natur og Miljø 

Øverødvej 2 | 2840 Holte 



2 Forskrift for dyrehold i byzone 
Klima, Natur og Miljø 

Klima, Natur og Miljø 
Øverødvej 2 | 2840 Holte 

 

 
 

 
 
Har du et dyrehold i byzone i 
Rudersdal Kommune? 
 
I denne forskrift kan du finde politisk vedtaget 
regler for dyrehold i form af fjerkræ, fugle på 
miljøområdet samt kaniner og lignende udendørs 
dyrehold. 

Som ejer af et dyrehold i byzonen skal man følge 
reglerne, for at forebygge nabogener, som støj- og 
lugt samt for, at undgå gener fra skadedyr. 

Dyrehold kan give anledning til støj- og lugtgener. 
Husk helt grundlæggende at prioritere et godt 
naboskab. En god dialog kan gøre det nemmere for 
dig at identificere en eventuel gene, som du så kan 
gøre noget ved. 

Du er meget velkommen til at kontakte os via 
tom@rudersdal.dk. Vi hjælper dig gerne, hvis du er i 
tvivl om noget. 

Inden du får dyrehold, bør du tænke 
over følgende: 

• Det er altid en god ide at orientere dine naboer 
om dine planer om at holde dyr. 

• Tænk over hvilke dyrearter du vælger, og hvor 
mange du vil have. 

• Kontakt evt. den lokale fjerkræavlerforening for 
gode råd. 

• For at forebygge klager bør du drøfte placeringen 
af bure og huse mv. med de berørte naboer. 

• Overvej at undlade at holde en hane. 

• Indret bure og huse mv. så du overholder 
Fødevarestyrelsens indretningskrav i forbindelse 
med fugleinfluenza. Reglerne kan findes på: 
www.foedevarestyrelsen.dk.  

 

 

 

Vær særligt opmærksom på, at der for 
indhegninger over 40 m2 kan være krav om at 
indhegningen skal overdækkes enten med tag, 
net eller mågetråd i tilfælde af fugleinfluenza. 

• Bure og huse, der tjener til permanent ophold for 
husdyr eller foder, bør indrettes og sikres, så 
rotters adgang forhindres (se gode råd om 
forebyggelse af rotter i bilag 1). 

• Gør det let for dig selv at gøre rent efter dit dyr. 

• Tænk over hvor og hvordan du opbevarer foder til 
og affald fra dyreholdet. 

Hvis du overholder bestemmelserne i denne 
forskrift, forventes dyreholdet ikke at give anledning 
til gene for de omkringboende. En eventuel 
rotteanmeldelse eller klage over dit dyrehold, kan 
medføre skærpede bestemmelser, hvis det 
vurderes, at klagen er berettiget. Kommunen kan 
f.eks. stille krav om at bure mørkelægges, 
støjisoleres eller rottesikres. Hvis generne fra 
dyreholdet ikke kan afhjælpes, kan Rudersdal 
Kommune nedlægge forbud mod dit dyrehold. 

 

Forbud mod hold af andre typer af dyr 

Du skal være opmærksom på, at der findes andre 
regler som også sætter rammer for, hvilke dyr man 
må holde i byzone. 

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse 
aktiviteter har f.eks. regler om, at man ikke må 
holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzone- og 
sommerhusområder, og områder der ved lokalplan 
er overført til boligformål eller blandet bolig- og 
erhvervsformål. 

I ”Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige 
dyr”, kan du se hvilke dyr der ikke er tilladt at holde 
som privatperson, ud over dem der nævnes i denne 
forskrift. Det gælder f.eks. de fleste abearter. 
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Formålet med denne forskrift er at sikre, at dyr i 
byzoner i Rudersdal Kommune, ikke giver anledning 
til gener. 

Gyldighedsområde 

§ 1. Forskriften gælder for ikke-erhvervsmæssige 
dyrehold i Rudersdal Kommune, der ligger i: 

• byzone 

• sommerhusområder 

• områder der ved lokalplan er overført til 
boligformål eller blandet bolig og erhverv 

§ 2. Hvis der i gældende byplanvedtægt, lokalplan 
eller i lokale grundejer-, andels- eller lejer- 
foreninger findes bestemmelser, der regulerer 
dyrehold som f.eks. hønsehold, er disse fortsat 
gældende, hvis reglerne i denne forskrift samtidigt 
også er overholdt. 

§ 3. Med dyrehold menes der fjerkræ- og fuglehold 
herunder høns, ænder, duer, agerhøns, perlehøns 
og volierefugle eller andre lignende husdyr, samt 
hold af kaniner og lignende udendørs dyrehold. 
 
Afgrænsning af dyrehold 

§ 4. Hvert dyrehold må højst bestå af: 
 
• 10 voksne hønsefugle med tilhørende kyllinger 

og maksimum 1 hane 

• 40 duer 

Stk. 2. I tilfælde hvor der ønskes dyrehold 
bestående af flere af de tilladte arter, kan 
Rudersdal Kommune vurdere, at dyreholdet bliver 
for stort. 

 

 

 
§ 5. Det er ikke tilladt at have fasaner, kalkuner, 
strudsefugle, påfugle, gæs, ænder i: 

• byzone 

• sommerhusområder 

• områder der ved lokalplan er overført til 
boligformål eller blandet bolig og erhverv 

Stk. 2. Rudersdal Kommune kan i særlige tilfælde 
meddele dispensation fra stk. 1. 

Stk. 3. Rudersdal Kommune vurderer i tvivlstilfælde 
om arter, der ikke er nævnt i § 4 stk. 1 eller i § 5 
stk. 1 kan tillades. 

§ 6. Der må ikke holdes stærkt skrigende/støjende 
fugle eller andre dyr, som f.eks. store papegøjer 
udendørs i tilknytning til beboelse. 

Stk. 2. Rudersdal Kommune vurderer i 
tvivlstilfælde, om en dyreart er stærkt 
skrigende/støjende. 

Bestemmelser for indretning og drift 

§ 7. Fjerkræ- og fuglehold skal etableres med et 
hus samt med en indhegnet gård, der sikrer, at 
dyrene ikke kan færdes frit. 

Stk. 2. Lukkes fjerkræ og fugle ud på grunden i 
perioder, skal det område dyrene har adgang til 
sikres, således at dyrene ikke kan forlade grunden. 

Stk. 3. Vurderer Rudersdal Kommune, at det er til 
gene, hvis fjerkræ og fugle lukkes ud på grunden i 
perioder, kan Rudersdal Kommune forbyde dette. 

§ 8. Dueslag, hønsehuse og andre typer dyrehold i 
bure skal opføres, så dyrene ikke er til gene for 
omgivelserne. 
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§ 9. Ved hold af en hane, hanekyllinger eller i 
tilfælde af støjgener i aften-, natte- og 
morgentimer, skal dyreholdet holdes inde i et 
mørklagt hønsehus eller lignende fra kl. 19.30 til 
07.00 i hverdage, lørdag, søn- og helligdage fra 
19.30 til kl. 09.00. 
 
Stk 2. Rudersdal Kommune kan kræve huse til 
dyrehold støjisoleret, såfremt der konstateres 
støjgener. 

Stk 3. I tilfælde hvor en hane galer vedvarende, kan 
Rudersdal Kommune forbyde hold af hane. 

Stk 4. Evt. træning af dyrene skal ske på 
tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst 
muligt. 

Støj, lugt og uhygiejniske forhold 

§ 10. Dyrehold 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. Fugle og andre dyr i fangenskab skal fodres og 

vandes indendørs eller under fast tag. 

2. Overskydende rester af foder skal fjernes 
umiddelbart efter fodring. 

3. Bure, huse og indhegnede gårde skal rengøres 
mindst en gang om ugen. 

4. Foder skal opbevares i rottesikre rum eller 
beholdere. 

§ 11. Gødning fra dyreholdet skal enten fjernes fra 
ejendommen straks efter udmugning, opbevares i 
lukkede tætte beholdere eller umiddelbart 
nedgraves i jorden på et egnet sted i god afstand fra 
naboskel. 

Stk. 2. Nedgravet gødning fra dyreholdet må ikke 
give anledning til lugtgener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbud, forbud og dispensation 

§ 12. Forskriften er ikke til hinder for, at kommunen 
efter § 42, stk. 1-4, i lov om miljøbeskyttelse, kan 
stille krav om yderligere forureningsbegrænsende 
foranstaltninger end angivet i forskriften 

Stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan 
Rudersdal Kommune efter ansøgning, dispensere 
fra reglerne i denne forskrift. 

Klage 

§ 13. Rudersdal Kommunes afgørelse i medfør af 
denne forskrift kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet påklages afgørelser 
vedrørende kommunalt ejede eller 
kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor 
kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på 
tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er 4 uger 
fra den dag, afgørelsen er med- delt, jf. § 93 i 
miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 100 
af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse med senere 
ændring). 

Overtrædelser af forskriften 

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

Lovgrundlag 

§ 15. Denne forskrift er udfærdiget i henhold til § 
20, stk. 1, nr. 2, jf. i miljøaktivitetsbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om 
miljøregulering af visse aktiviteter). 
 
Ikrafttrædelsesbestemmelse 

Forskriften træder i kraft d. 9. november 2022. 

Godkendt af Klima- og Miljøudvalget 
d. 9. november 2022 
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Bilag 1 
 
 

 
Gode råd når du indretter dit hønsehus eller 
kæledyrsbur 

 
Når man holder dyr i haven, som f.eks. kaniner eller 
høns så kan det tiltrække det rotter pga. føde- 
muligheder. 
 
Hvis du følger disse gode råd om dyre- og fuglehold, 
så kan du mindske risikoen for at rotterne slår sig 
ned. 
 
Bure, huse eller gårde, der tjener til permanent 
ophold for husdyr, bør indrettes og sikres, så rotters 
og andre skadedyrs adgang forhindres. Følgende 
forhold bør i den forbindelse iagttages: 
 
1. Forebyg at rotten kan komme ind i buret og eller 

indhegningen, ved brug et fintmasket 
galvaniseret trådnet med en tykkelse på ca. 1 
mm og med en maskestørrelse på højst 20 mm, 
skiferplade, eternitplade el.lign. ned til 60 cm 
under og op til 30 cm over jorden. 

2. Hønsehuse, dueslag og bure mv, der ikke kan 
rottesikres, bør hæves mindst 35 cm over 
jorden, så rotter ikke uset kan søge ly bagved og 
nedenunder bygningerne. 

3. Huller og revner i indhegningen skal repareres 
eller lukkes med galvaniseret trådnet. 

Hvis du observerer rotter, skal du anmelde det til 
kommunen på www. rudersdal.dk/rotter. 
 
 
 

 
Afstandskrav i byggelovgivningen  

Når du bygger dit hønsehus, skal du i øvrigt være 
opmærksom på bygningsreglementets 
bestemmelser om afstandskrav til naboer og skel. 
Hvis du er i tvivl, så kontakt byggemyndigheden. 
 
Du kan læse mere om reglerne her: 
https://bygningsreglementet.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2840 Holte 
www.rudersdal.dk 

Åbningstid 
Mandag-tirsdag: Kl. 10-15 
Onsdag: Lukket  

Torsdag: Kl. 10-17 
Fredag:   
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