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Vejledning for fjerkræhold i boligområder. 

 

 

 

 

 

For yderligere information kontakt Holbæk Kommune ved: 

Landbrugsteamet 

Telefon: 7236 4120 

Mail: landbrug@holb.dk 

Vækst og Bæredygtighed 

Dato: 23/04/2018 
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FØR DU ANSKAFFER DIG FJERKRÆ 

 

Det kan være både sjovt og hyggeligt at holde høns. Du kan fodre dem med 

grøntaffald, så du minimerer madspild, og i bytte får du friske æg. Der er dog 

nogle forhold, som du skal være opmærksom på, så dine naboer ikke bliver 

generet af dine høns, og der ikke tiltrækkes rotter. 

 

Inden du går i gang med etableringen, anbefaler vi, at du undersøger, om der 

er tinglyst deklarationer, lokalplaner eller byplanvedtægter, og om der er 

grundejer-, andels- eller lejerforeningsregler, som forhindrer fjerkræhold i dit 

område.  

 

Er du i tvivl – så kontakt landbrugsgruppen i Holbæk Kommune på  

tlf. 7236 3636, tlf. 7236 4120 eller skriv til os på vores mail landbrug@holb.dk. 

 

EN HØNE BLEV TIL FEM KLAGER 

 
Vi anbefaler, at du inden anskaffelse af fjerkræ altid orienterer naboer om det 

påtænkte fjerkræhold og om, hvor du vil placere hus og indhegning. På den 

måde kan du tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og 

drift af fjerkræholdet.  

 

Tænk dig om i forhold til naboer. Vis hensyn og placere hønsehus og 

indhegning, så det er til mindst mulig gene for naboer, som ikke nødvendigvis 

er lige så begejstrede for fjerkræ, som du er.  
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REGLER OG RETNINGSLINJER  

• Du må højest have 30 høns i byzone, sommerhusområder og i 

lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt til boligformål.  
 

• Begræns antallet af fjerkræ i forhold til din grunds størrelse. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at have mange høns på en lille parcel.  

 
• Hvis du holder fjerkræ, skal du sørge for, at det ikke giver væsentlige 

støj- eller lugtgener, eller medfører uhygiejniske forhold. 

 
• Fjerkræhold bør etableres med et hønsehus eller lignende hus samt en 

indhegning, der sikre fjerkræets færden begrænses til din egen ejendom. 
 

• Hønsehus, lignende indretning samt indhegning skal regelmæssigt 
vedligeholdes og rengøres, så det ikke er til gene for omgivelserne.  

 
• Vi anbefaler, at du placerer hønsehuset mindst 2,5 meter fra skel og 

mindst 5 meter fra naboens beboelse eller andet opholdsareal.  
 

• Når dit hønsehus eller lignende skal indrettes, skal du følge de almindelige 

bestemmelser for opførelse af udhuse og tilbygninger.  

NB: Der er nye regler i Bygningsreglementet pr. 1.7.2017. Etablering af 
hønsehus kan udløse krav om byggetilladelse, hvis der på matriklen er 

over 50 m2 småbygninger i alt, dvs. skure, overdækninger, carport, 

drivhus, legehus m.v..  

Er du i tvivl – så kontakt Holbæk Kommunes byggemyndighed på  

tlf. 7236 3636 eller skriv til dem på deres mail byggesag@holb.dk. 
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HØNS 

• Overvej, om du behøver en hane, da dens galen kan være til gene for 
dine naboer.  

 
• Hvis du har en hane, bør du isolere og mørklægge dit hønsehus, da det vil 

reducere støjgener fra dens galen. Haner eller hanekyllinger bør holdes 

inde i isoleret og mørkelagt rum i tidsrummet: 

Mandag-fredag    kl. 22.00-7.00 
Lørdage, søndage samt helligdage  kl. 22.00-8.00 

 

DUER 
 

• Vi anbefaler, at du holder højest 20 duer. 

 
• Hvis du har duer, bør de holdes i hus eller lukket bur mindst 2,5 meter fra 

skel og mindst 5 meter fra nabobeboelsen eller anden opholdsareal. 

 
• Forsiden på dueslag skal have retning mod egen grund eller mod et 

område, hvor duerne ikke er til gene for omgivelserne.  
 

• Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes 
mindst muligt. 
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ANDET FJERKRÆ 

 

Hvis du holder andet fjerkræ, som fugle, burfugle, tamfugle, ænder, gæs, 

påfugle og lignende skal du være opmærksom på følgende: 

 

• Vi anbefaler, at du højest holder fire stk. andet fjerkræ (burfugle og tamfugle er undtaget) 
og kun som ællinger/kyllinger eller ungfugle, da voksne ænder, gæs, påfugle og lignende 
giver anledning til støj- og lugtgener.  
 

• Du må højest have 30 burfugle og tamfugle i volierer og burer. 
 

• Hvis du har fugle i voliere og andre tamfugle, der holdes udendørs og kan give anledning til 
væsentlige støjgener, bør disse holdes i mørke i tidsrummet: 
 
Mandag-fredag    kl. 22.00-7.00 
Lørdage, søndage samt helligdage  kl. 22.00-8.00 

 

GØDNING 

• Gødningen fra fjerkræet skal fjernes regelmæssigt fra hus og indhegning. 

 

• Vi anbefaler, at gødningen fra fjerkræholdet så vidt muligt anvendes til 
gødningsformål. Gødningen kan f.eks. bruges til haven, hvor det straks 

skal nedbringes i jorden. 
 

• Vi anbefaler, at du opbevarer gødningen i en lukket beholder, indtil det 
kan bortskaffes, eller anvendes som gødning.  

 
• Hvis du ikke har mulighed for at anvende gødningen til gødningsformål, 

skal du bortskaffe det som dagrenovation/restfraktionen. Det skal da 

være indpakket, inden du smider det i affaldscontaineren for 
dagrenovation.   

  
• Håndteringen af gødningen skal udføres således, at der ikke giver 

anledning til forurening af grundvand, jord eller overfladevand og ikke 

medføre gener for naboer. 
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ROTTER 

• Fodrer du dit fjerkræ med frisk grønt, er det dit ansvar at fjerne, hvad der 

ikke bliver spist med det samme, så det ikke tiltrækker rotter.  

 
• Du skal opbevare korn og tilskudsfoder i en lukket beholder, så det ikke 

tiltrækker rotter. Hvis du vil sikre den ekstra, så hæv den over jorden 
gerne på noget metal. 

 
• Undgå tæt beplantning der, hvor du placerer hønsehuset og –gården, da 

rotterne kan krave op af beplantningen og på den måde komme ind i 
hønsehuset eller –gården.  

 
• Vi anbefaler, at hønsehuset som minimum bør være hævet 35-40 cm over 

jorden for ikke at give rotterne et skjulested.  
 

• Vi anbefaler, at indhegningen af gården bør rottesikres ned til en dybde på 

minimum 60 cm under terræn. Hegnet bør have et net med en 
maskevidde på under 2 cm. 

 
Opdager du rotter i haven eller andre steder, skal du straks anmelde det 

til Holbæk Kommune. Du kan læse mere på  

  http://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/skadedyr-og-skimmel/rotter/ 

 

BEGRÆNSNING AF SYGDOMSSPREDNING 
 

Fødevarestyrelsen er myndighed på dette område omkring fodring og 

smittespredning: For at begrænse spredning af fjerkræssygdomme skal 

fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, fodres og vandes indendørs eller under 

fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i 

kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre 

fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.  

Hvis der er udbrud af fugleinfluenza i Danmark, kan Fødevarestyrelsen 

udstikke særlige regler for hold af fjerkræ. Du kan finde reglerne på 

fødevarestyrelsens hjemmeside 
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LOVGIVNING 

 

Du skal være opmærksom på, at hønsehold i byzone, sommerhusområder og 

lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt til boligformål, reguleres efter 

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse 

aktiviteter. Denne vejledning tager udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 844 af 

23/06/2017. 

Hvis dit fjerkræhold medfører gener, forurening eller risiko for forurening, kan 

kommunen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. ovenstående 

bekendtgørelse. Hvis generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke 

afhjælpes, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder, kræve 

at anlægget eller indretningen bliver fjernet. 

 

 

KONTAKT 

Du er altid velkommen til at kontakte landbrugsgruppen i Holbæk Kommune 

hvis du har spørgsmål til fjerkræhold. 

 

Du kan kontakte os på tlf. 7236 3636 eller skriv til os på vores mail 

landbrug@holb.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


