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Fugle er til stor gene....

 Citat fra Teknisk Forvaltning 
omkring høns

 ”Kravet om et tæt hegn i 
skel skyldes dyrenes 
tilbøjelighed til at skrabe og 
støvbade,det kan give store 
gener i form af støvskyer 
ind over naboens grund”



 LDF kongres 2010, Finn Jensen 313-03-2010

Baggrund

 BEK nr 1517 af 
14/12/2006.

 Bekendtgørelse om 

miljømiljøregulering af 
visse aktiviteter.

 Regler om Ikke-
erhvervsmæssigt 
dyrehold.

Retsinfo.dk

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13014
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Regler om ikke-erhvervs 
mæssigt dyrehold

  § 5.  Ved et ikke-erhvervsmæssigt 
dyrehold forstås et dyrehold på højst:

− 1) 2 køer med tilhørende kalve 
eller 4 stykker andet kvæg, eller 
4 heste med tilhørende føl, eller 
2 søer med opfedning af 
maksimum 5 slagtesvin, eller en 
tilsvarende produktion, eller 10 
får med lam, eller 10 geder med 
kid,

− 2) 30 stk. høns,
− 3) 4 voksne hunde med hvalpe 

under 18 uger, eller
− 4) tilsvarende størrelse af 

andre former for dyrehold end 
de ovenfor nævnte. 

  § 6.  I byzone- og 
sommerhusområder og områder i 
landzone, der ved lokalplan er 
overført til boligformål eller blandet 
bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, 
fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, 
jf. dog stk. 3.

 Stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt 
i de i stk. 1 nævne områder:

− 1) 30 stk. høns.
− 2) 4 voksne hunde med hvalpe 

under 18 uger.
− 3) Tilsvarende størrelse af 

andre former for dyrehold, 
bortset fra de i stk. 1 nævnte dyr.
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Regler om ikke-erhvervs 
mæssigt dyrehold

  § 8.  Medfører et ikke-
erhvervsmæssigt dyrehold, 
tilhørende stalde og lignende samt 
anlæg m.v. væsentlige gener, 
forurening eller risiko for 
forurening, kan 
kommunalbestyrelsen meddele 
påbud om foretagelse af 
afhjælpende foranstaltninger.

 Stk. 2. Kan generne, forureningen 
eller risikoen for forurening ikke 
afhjælpes, eller overtrædes påbud i 
medfør af stk. 1, kan 
kommunalbestyrelsen nedlægge 
de nødvendige forbud, herunder 
kræve anlægget eller indretningen 
fjernet. 
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Kommunale forskrifter 

 § 18. For at forebygge forurening eller 
uhygiejniske forhold kan 
kommunalbestyrelsen, eventuelt inden for 
nærmere angivne geografiske områder i 
kommunen, vedtage lokale forskrifter om

 2) dyrehold som nævnt under § 6, stk. 2, i 
byzone- og sommerhusområder, 
herunder forbud mod visse former for 
dyrehold i bestemte områder.

 Stk. 2. Forskrifter, der fastsættes af 
kommunalbestyrelsen efter stk. 1, skal af 
kommunalbestyrelsen bekendtgøres i de 
lokale aviser, der har almindelig 
udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på 
den på stedet almindeligt brugte måde.

 Stk. 3. Kommunalbestyrelsens 
vedtagelse af en forskrift kan ikke 
påklages til anden administrativ 
myndighed.

 § 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser 
efter denne bekendtgørelse kan ikke 
påklages til anden administrativ 
myndighed.

 Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser 
efter lokale forskrifter, jf. § 18, kan ikke 
påklages til anden administrativ 
myndighed.
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Eksempler på regulativer

 Lejre
− Fjerkræ- eller fugleholdets størrelse skal afpasses forholdene. Der må dog 

højst være 30 stk. høns. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må maximalt 
modsvare det tilladte hønsehold.

− Fjerkræ- og fuglehold må ikke give anledning til støjgener. 
Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, at støj fra et fjerkræ- eller 
fuglehold skal nedbringes, hvis støjen, efter tilsynsmyndighedens vurdering, 
er til gene.

− Ved hold af haner og hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i natte- eller 
morgentimerne, skal fjerkræholdet holdes inde i mørklagt hønsehus 
minimum til kl. 07.00 morgen på hverdage. Lørdage, søn- og hellig-dage må 
fjerkræet tidligst lukkes ud kl. 8.00. Hønsehuset kan forlanges isoleret.
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Eksempler på regulativer

 Odder
− Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og 

morgentimerne, skal fuglene holdes indelukket i et mørkelagt hønsehus fra 
kl. 20.00 til kl. 07.00 i hverdage og fra kl. 20.00 til kl. 08.00 lør-, søn- og 
helligdage.

 Nyborg
− Det er kun tilladt at have højst 8 høns (incl. kyllinger og haner).
− Holdes der haner eller hanekyllinger, skal hele hønseholdet holdes inde i et 

mørklagt hus i nat- og morgentimer i tiden kl. 22.00 - 07.00 på hverdage. 
Lørdage og søn- og helligdage dog til kl. 08.00.

 Svendborg
− I byzone og sommerhusområder må der maksimalt være 10 voksenfugle i 

hønsehold eller andre fjerkræhold med fugle af mindst samme størrelse.
− Holdes der haner eller hanekyllinger, eller i tilfælde af støjgener i nat- og 

morgentimer, kl. 22.00 – 07.00, skal fjerkræholdet holdes inde i et mørklagt 
hus om natten.
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Eksempler på regulativer

 Solrød
− Hver grundejer må højst holde 1 hane og 8 høns. Begrænsning af andre 

fugleholds størrelse fastsættes efter kommunens vurdering.
− Omfatter fugleholdet 1 hane, skal fugleholdet holdes inde i et mørkelagt lokale fra 

solnedgang indtil kl. 07.00 mandag-fredag og indtil kl. 09.00 lørdage, søn- og 
helligdage. Der må ikke tændes lys i fuglehuset i nævnte tidsrum.

 Faxe
− Regulativet gælder for hold af fjerkræ og andre større fugle (fx høns, 

papegøjer, parakitter og duer)
− Et fjerkræhold på en ejendom må højst bestå af 1 handyr og 8 hundyr. I 

perioden maj-november kan tillige accepteres ungdyr, dog max 10 stk.
− Fjerkræ- og fuglehold må ikke give anledning til støjgener. Ved hold af 

støjende fugle, herunder haner og hanekyllinger, og ved støjgener i nat- og 
morgentimer skal dyreholdet holdes inde i mørklagt hus fra kl. 2000 - 0700 
på hverdage og fra kl. 2000 - 0800 på lør-, søn- og helligdage.



 LDF kongres 2010, Finn Jensen 1013-03-2010

Eksempler på regulativer

 Frederiksberg
− Der må ikke holdes stærkt skrigende fugle som f.eks. påfugle, visse arter af 

fasaner og store papegøjer udendørs i tilknytning til beboelse.

− Teknisk Direktorat afgør i tvivlstilfælde, om en fugleart er stærkt skrigende.

− Teknisk Direktorat kan meddele påbud om, at andre fugle i udendørs volierer, 
bure eller huse, skal holdes i mørke, fra solnedgang indtil kl. 7.00 på hverdage 
mandag til fredag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage, hvis fuglene 
giver anledning til væsentlige gener for omgivelserne.
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Eksempler på regulativer

 Fredensborg
− Høns og andre dyrehold i byzone
− Mange mindre dyr holdes som tamdyr ved hus og i hjem. Der er ikke udarbejdet 

miljømæssige retningslinier for disse dyrehold. Som ejer af hobbydyr bør man 
sikre sig, at dyrene ikke er til gene for naboerne.

− Kommunen har ikke udarbejdet et regulativ for hønsehold eller andre dyrehold, men 
der kan være servitutter, vedtægter i grundejerforeningen eller andre lokale 
bestemmelser om dyrehold.

− Høns og andre fjerkræ kan give gener for naboen. Kommunen behandler normalt 
ikke klager over høns og andre mindre dyrehold.
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Roskilde-hanesagen

 En meget omtalt sag, hvor 
en enkelt naboklage 
resulterede i at haner 
overalt i Roskilde kommune 
(i byzone) blev forbudt.

 Og så startede debatten
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Roskilde-hanesagen

 Lokale aviser, TV2-
Lorry, P4-Sjælland, 
JyllandsPosten og 
Berlingske bragte 
artikler

 Den kom også til 
Miljøministeren
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Roskilde-hanesagen

 Citat fra en byrådspolitiker 
efter kovending.

 ”Vi vil bare gerne have den 
her sag afviklet, så vi kan 
komme til at diskutere mere 
væsentlige ting.”

 Læren af denne sag er:-

 PRES og OPMÆRKSOMHED 
fra mange forskellige kanter 
flytter rent faktisk noget.
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Svendborg-for sent...

 Svendborg kommune vedtog 
et hønseregulativ. Desværre 
blev det ikke opdaget før det 
var vedtaget.

 ”Regulativet er blevet udbredt 
til hele kommunen, fordi det er 
det mest naturlige”

 Det kan godt være, at vi har 
lavet en fejl her, men så er der 
jo ikke andet at sige, end at 
det er en ommer, siger Niels 
Højte Hansen (V).
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Svendborg-for sent...

 Politikere i byrådet opfordrer nu 
private fjerkræejere til at se stort på 
en regel, som de selv har vedtaget.

 Det var nok været udmærket, hvis vi 
havde haft en hane til at vække os, 
da vi vedtog de nye regler, siger Arne 
Ebsen (T).

 Han indrømmer blankt, at han ikke 
har nogen brugbar undskyldning for 
at have været med til at vedtage en 
regel, der også kunne gå ud over 
ham selv.

 Vær opmærksom på regulativer 
der indføres. Der er ofte en 
høringsfase hvor de kan ændres!
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Favrskov-i tide

 Kommunen sendte 
et forslag til regulativ 
i høring – og så gik 
vi i gang

 Fugleforeninger og 
fjerkræforeninger
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Favrskov – i tide

 Artikler i lokale 
medier og 
TV2/Østjylland

 Møde med Teknisk 
forvaltning

 Indsendelse af 
høringssvar

 Og det virkede...
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Favrskov høring ændrede 
regulativ

 Landzone røg ud af 
regulativet

 Overdækning røg ud
 Mørklægning røg ud
 Forbud mod at fodre 

og vande udendørs 
røg ud

 Meget specifikke 
afstandskrav røg ud

 Bygningsreglement 
følges, ikke 
strammere krav til 
fuglehold end 
normalt.

 ”Kravet om et tæt hegn i 
skel skyldes dyrenes 
tilbøjelighed til at skrabe og 
støvbade,det kan give store 
gener i form af støvskyer 
ind over naboens grund”



 LDF kongres 2010, Finn Jensen 2013-03-2010

Regulativ eller Vejledning

 Regulativ SKAL respekteres, vejledning er – 
”kun” en vejledning

 Er regulativet gyldigt?
 Der skal være henvist til Bek. 1517 af 2006 

ellers er er regulativ ikke gyldigt.
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Gode råd

 Vær opmærksom – Er regulativet vedtaget, 
er det for sent...der skal reageres, mens det 
er i høring.

 Tag kontakt til Miljøkonsulenten i LDF. Han 
kan hjælpe og har erfaring i disse sager.

 Den lokale opbakning er meget vigtig.
 Få fat i andre fugleforeninger, dueforeninger 

og fjerkræforeninger i kommunen. 
Samarbejd med dem.
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Gode råd

 Argumenter i forhold til hvad andre 
myndigheder gør.

 Støj → Miljøstyrelsen har vejledninger
 Fodring → Fødevarestyrelsen
 Lys → Dyreværnsloven
 Brug eksempler!

− Favrskov har en økologisk ægproducent 100 m 
fra by-zone. Så 3 dværghøns skulle gå 
overdækket, mens 4000 høner 100 m derfra ikke 
skulle...
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Hvad kan kommunen og 
hvad kan de IKKE

 Regulativ KAN IKKE gælde i landzone.
− Om en ejendom er i landzone kan undersøges 

på http://ois.dk
 Regulativ SKAL være af miljøhensyn.
 Der skal være væsentlig gene, før 

kommunen kan give påbud/forbud.
 Kommunen kan AFVISE klager, hvis de er 

mindre generende.

http://ois.dk/
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Regler om Aktindsigt

 Offentlighedsloven 
giver ret til indsigt i dokumenter 
(Skriftligt materiale af enhver art)

 Skal handle om en konkret sag, men 
man behøver ikke at være part i 
sagen!

 Spørgsmål om aktindsigt skal 
afgøres snarest, og der er en 10 
dages frist fra kommunen modtager 
anmodningen.

 ENESTE undtagelse fra aktindsigt 
efter offentlighedsloven er hvis 
sagen er overdraget til 
politi/domstole.

 Miljøoplysningsloven 
er nyttig over for myndigheder, der 
ikke vil give mere indsigt end højst 
nødvendigt, fordi den giver ret til 
mere end offentlighedsloven:

 Miljøoplysninger skal ikke være 
knyttet til en bestemt sag. Retten til 
indsigt gælder blot den pågældende 
instans har oplysningen.

 Kravet om, at en afgørelse så vidt 
muligt skal træffes inden 10 dage 
suppleres af en absolut frist i 
miljøoplysningsloven: Inden 1 måned 
skal oplysninger være tilgængelige
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Anmodning om aktindsigt

 Offentlighedsloven
 Jeg vil gerne anmode om aktindsigt i 

den sag omkring fuglehold på 
Nabovej, som er omtalt i Lokalavisen 
den ¼ 2010, herunder anmodning 
om sagens journalliste og de papirer 
som ligger til grund for sagen

 Jeg vil gerne anmode om at kopierne 
bliver tilsendt i elektronisk form, hvis 
dette er muligt.

 Med venlig hilsen

 Miljøoplysningsloven
 Jeg vil gerne anmode om aktindsigt 

efter miljøoplysningsloven, i de 
henvendelser, som kommunen har 

behandlet efter Bek. 1517 af
 2006, som vedrører fuglehold.

 Jeg anmoder om sagernes 
journallister og de papirer som ligger 
til grund for sagerne

 Jeg vil gerne anmode om at kopierne 
bliver tilsendt i elektronisk form, hvis 
dette er muligt.

 Med venlig hilsen
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Yderligere om aktindsigt

 mediejura.dk

 Spørgsmål til
 mediejura@update.dk

http://www.update.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB00039575
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Klager over støj

 I Miljøbeskyttelsesloven, 
VEJ nr 10376 af 20/10/2005 står

 Bagatelagtige forhold

 Ifølge § 85 kan tilsynsmyndigheden undlade at behandle forhold af bagatelagtig 
karakter, dvs. sager, som findes at være af underordnet betydning for 
miljøbeskyttelsen. Dette gælder både bagatelagtige forhold, som 
tilsynsmyndigheden selv bliver opmærksom på, og når der modtages klager over 
sådanne forhold – f.eks. klage over hanegal.

 Ved afvisning af overhovedet at behandle disse sager er der altså alene tale om, 
at tilsynsmyndigheden forudgående har prioriteret sin indsats.

 Tilsynsmyndighedens afvisning af at behandle en klage over et bagatelagtigt 
forhold kan ikke påklages.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130163
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Klager over støj

 Ved konkrete klager, så henvendelse til 
konsulenten i LDF. Der er gratis råd og 
vejledning før man går videre med sagen for 
medlemmer.

 Kommunen kan afvise at behandle klager, 
alene ud fra en prioritering og at de synes 
generne er små.

 Hvis klagen fastholdes, så vil konsulenten i 
LDF forlange støjmålinger til at dokumentere 
generne
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Støj, hvordan afklares det.

 Miljøstyrelsen har Vejledende støjgrænser

 Når der er klager over støj fra en virksomhed eller et anlæg, der 
ikke er miljøgodkendt, bruger miljømyndighederne på samme 
måde de vejledende støjgrænser og en redegørelse for de 
muligheder, der er for at dæmpe støjen, som grundlaget for at 
give et eventuelt påbud om at dæmpe støjen.

 Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er 
omtalt i Miljøstyrelsens VEJ nr 14018 af 01/11/1984  "
Ekstern støj fra virksomheder"

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/stoejgraenser_/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85774
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Støjgrænser

 Grænseværdierne er angivet som støjens middelværdi over et 
længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om 
natten ½ time).

 Støjgrænserne skal overholdes i alle punkter udendørs i det 
pågældende område, og altså ikke kun i nærheden af 
bygningerne.

 Støjen skal måles efter VEJ nr 60254 af 01/11/1984, 
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

Mandag-fredag kl. 
07 - 18, 
lørdag kl. 07 - 14

Mandag-fredag kl. 18 - 22, 
lørdag kl. 14 - 22, 
søndag kl. 07-22.

Alle dage kl. 22-07

5. Boligområder for 
åben og lav 
boligbebyggelse

45 dB 40 dB 35 dB

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12133
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Et ønske-regulativ

 Regulativet er udarbejdet i henhold til 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1517 af 14. december 2006 om 
miljøregulering af visse aktiviteter.

 § 1 Gyldighedsområde.
 Stk. 1 Regulativet er gældende for alt 

ikke-erhvervsmæssigt hold af fjerkræ 
og andre fugle i fangenskab i byzone 
og sommerhusområder.

 Stk. 2 Såfremt der i en gældende 
byplanvedtægt, lokalplan eller 
servitutter er bestemmelser som 
regulerer hold af fjerkræ eller fugle er 
disse fortsat gældende.

 § 2 Regler om indretning og drift.
 Stk. 1 Fjerkræ- eller fugleholdets 

størrelse skal afpasses forholdene. I 
tvivlstilfælde er det tilsynsmyndig-
heden, der i samarbejde med den 
lokale fjerkræ- eller fugleforening, 
vurderer om et fjerkræ- eller 
fuglehold er afpasset forholdene og 
ikke overstiger, hvad der svarer til 30 
stk. voksne høns af stor race

 Stk, 2 Høns og andet fjerkræ skal 
sikres begrænset til grundejerens 
ejendom ved indhegning eller anden 
tilsvarende beskyttelse.
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Et ønske-regulativ

 Stk. 3 Fodring og eventuel 
overdækning af gårde/volierer skal 
følge Fødevarestyrelsens regler for 
ejere af fjerkræ og andre fugle i 
fangenskab.

 Stk 4 Huse skal opfylde Bygnings-
reglementets krav som garager, 
carporte mv. Hvis gård/voliere er 
overdækket med fast tag, skal den 
overholde Bygningsreglementets 
krav som overdækket terrasse. For 
bygninger over 50m2 skal der søges 
byggetilladelse. Bygninger med et 
areal på højst 50m2 kan opføres på 
grundlag af en anmeldelse til 
kommunen.

 Der kan opføres indtil 2 bygninger på 
højst 10m2 på samme matrikel uden 
anmeldelse eller byggetilladelse.

 Stk 5. Bebyggelse skal normalt 
placeres mindst 2,5 m fra naboskel. 
Gårde og volierer kan ligge op til 
skel. Hvis disse er nærmere skel end 
2.5 og er overdækket, må højden 
ikke overstige 2.5m og den skal 
udføres sådan, at regn- og 
smeltevand fra taget ikke løber ind 
på naboens grund.
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Et ønske-regulativ

 Stk. 6 Fjerkræ- og fuglehold må ikke 
give anledning til væsentlige 
støjgener.

 Stk. 7 Ved hold af haner, hanekyllin-
ger eller andet støjende fuglehold 
samt i tilfælde af støjgener i natte- 
eller morgentimerne, skal fugleholdet 
holdes inde i hus fra 22.00- 7.00. 
Hønsehuset kan forlanges 
lydisoleret.

 Stk. 8 Fjerkræ- eller fugleholdet må 
ikke give anledning til væsentlige 
lugtgener.

 Stk. 9 Udmugning skal foretages ofte

 Stk. 10 Fodring af fjerkræ- og 
fugleholdet skal tilrettelægges, så 
risikoen for at rotter tiltrækkes 
mindskes.

 § 3 Påbud og forbud.
 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen kan 

meddele påbud om afhjælpende 
foranstaltninger, såfremt 
hønseholdet/fugleholdet giver 
anledning til væsentlige gener, 
forurening eller risiko herfor.

 Stk. 2 Hvis et fjerkræ- eller fuglehold 
giver anledning til væsentlige gener, 
som ikke kan afhjælpes, kan 
kommunalbestyrelsen nedlægge 
forbud mod fjerkræ- eller fugleholdet.
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Et ønske-regulativ

 § 4 Dispensation og klage.
 Stk. 1 Kommunalbestyrelsens 

afgørelse i medfør af dette regulativ 
kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed.

 Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan 
afvise klager over gener, som 
tilsynsmyndigheden finder er af 
underordnet betydning.

 Stk. 3 Hvis individuelle forhold taler 
for det, kan tilsynsmyndigheden efter 
skriftlig ansøgning dispensere fra 
reglerne i § 2.

 § 5 Overtrædelse af regulativet.
 Stk. 1 Overtrædelse af regulativets § 

2 kan straffes med bøde.

 § 6 Ikrafttrædelse.
 Stk. 1 Regulativet træder i kraft den 

xx. xxxxxx. Eksisterende fjerkræ- og 
fuglehold skal dog først indrettes og 
drives i overensstemmelse med 
regulativet senest 6 måneder efter 
ikrafttrædelse.
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Workshop


