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§ 1 Lovgivningsgrundlag 
Stk. 1 Regulativet er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 

2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.  

§ 2 Gyldighedsområde 
Stk. 1 Regulativet er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold beliggende i byzone- og 

sommerhusområder. 

Stk. 2 Hvis der i gældende byplanvedtægt, servitutter eller lokalplan er bestemmelser, der regulerer 

fuglehold og de går udover hvad der fremgår af regulativet, er disse fortsat gældende. Regulativets 

retningslinjer er minimum og servitutter m.m. skal overholdes hvis de går ud over reglerne i 

regulativet. 

Stk. 3 Hold af påfugle, kalkuner og gæs(undtaget prydgæs) er ikke tilladt i byzone- og 

sommerhusområder. Endvidere er udendørs hold af støjende papegøjer såsom ara papegøjer, kun 

tilladt hvis afsnittet om anbefalinger i den vedhæftede vejledning, følges. 

§ 3 Indretning og drift 

Høns 
Stk. 1 På ejendomme i byzone- og sommerhusområder må et hønsehold maksimalt bestå af 10 

høns og 1 hane. Hønseholdet må udvides med ungdyr, dog må ejer være opmærksom på, at der 

ikke sker en merbelastning af miljøet, som fx ekstra støj eller lugt. 

Stk. 2 Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegning eller lignende der sikrer at 

hønseholdet holdes på egen matrikel. Der skal være en afstand på 2,5 m. fra hønsehus og 

hønsegård til naboskel. 

Stk. 3 Ved støjgener fra haner eller hanekyllinger, skal hønseholdet holdes inde i et mørklagt hus 

om natten fra kl. 22.00 til kl. 07.00 mandag til fredag og fra kl. 22.00 til kl. 08.00 lørdag og søn- og 

helligdage. Kommunen kan kræve hønsehuset støjisoleret. 

Andre fugle 
Stk. 4 Andre fuglehold kan etableres indendørs, eller udendørs med et fuglehus, indhegning eller 

voilere, der skal sikre, at fugleholdet ikke kan færdes frit. Undtaget herfor er fritflyvende duer.  

Stk. 5 Hold af meget støjende fugle f.eks. ara papegøjer, er kun tilladt i bolig eller i et støjisoleret 

fuglehus/voilere og kun tilladt hvis afsnittet om anbefalinger i den vedhæftede vejledning, følges. 

Stk. 6 For andre fugle i udendørs volierer, bure eller huse, kan kommunen meddele påbud om 

støjisolering, hvis fuglene giver anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 

Stk. 7 Fritflyvende duer fra duehold må ikke give anledning til gener eller forurening for 

omgivelserne. 

Generelt 
Stk. 8 Småbygninger skal overholde det til enhver tid gældende bygningsreglement. Der er 

mulighed for at finde oplysninger på Halsnæs Kommunes hjemmeside eller der kan rettes 

henvendelse til Plan og Byg. 
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Stk. 9 Hønse- og fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller støj- og lugtgener. 

Gødning (ekskrementer) fra fuglehold skal derfor enten fjernes fra ejendommen, opbevares i 

lukkede beholdere eller straks iblandes jorden som gødning. 

Stk. 10 Foder skal opbevares og udlægges på en sådan måde, at det ikke tiltrækker skadedyr. 

Stk. 11 Ved tvivlstilfælde er det Halsnæs Kommune, der afgør om der er tale om støjende fugle og 

om der er væsentlige gener forbundet med fugleholdet. Se vejledningen på næste side. 

Stk. 12 De til enhver tid gældende regler og retningslinier for fuglehold udstedt af andre 

myndigheder skal overholdes. Det gælder f.eks. regler om beskyttelse af fugle og fjerkræ mod 

fugleinfluenza, dyrevelfærd, regler om indhegninger og lignende udstedt af Fødevarestyrelsen. 

§ 4 Påbud og forbud 
Stk. 1 Halsnæs Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt 

fugleholdet 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 § 3, kan Halsnæs Kommune nedlægge forbud mod fugleholdet. 

§ 5 Klage og dispensation 
Stk. 1 Halsnæs Kommunes afgørelser i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, 

medmindre det vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor 

kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire 

uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 93 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse 

aktiviteter. 

Stk. 2 Halsnæs Kommune kan give dispensation fra reglerne i dette regulativ, hvis særlige forhold 

taler herfor. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig. 

Stk. 3 Halsnæs Kommune kan give dispensation til én hane, hvis det er klart, at naboer ikke bliver 

generet af dyreholdet. Det kan f.eks. være situationer, hvor der er lang afstand til naboer, 

hønsehuset er lyd- og lystæt, specielle racer af haner, som galer mindre etc. 

§ 6 Straffebestemmelser 
Stk. 1 Overtrædelser af dette regulativ, herunder påbud eller forbud, kan straffes med bøde, jf. § 

24, stk. 2 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 

§ 7 Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser 
Stk. 1 Regulativet træder i kraft den xx27.xx01.202315. 

Stk. 2 Fuglehold etableret før denne dato kan forblive som hidtil medmindre der indløber klage over 

forholdet, hvorefter dette regulativ skal overholdes. 

Stk. 3 Regulativet for fuglehold i Halsnæs Kommune fra 20150 ophæves den xx27.xx01.202315. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Vejledning 

 
Mulighed for dispensation? 

Der er mulighed for at søge dispensation i forhold til regulativet. Halsnæs Kommune vil i den 

forbindelse foretage en høring hos dine naboer. Det er derfor en god idé inden du indsender en 

ansøgning, at gå i dialog med dine naboer.  

Inden du anskaffer høns eller fugle 

De regler for indretning og drift, som beskrives i regulativet, vil kommunen også kræve opfyldt, 

hvis der fremkommer berettigede klager over et fuglehold i, områder i landzone der i lokalplan er 

udlagt til boligformål og landsbyer der er afgrænset i Kommuneplanen. 

Ved en klage over støj eller andre gener, er det en god idé at føre en logbog over hvilke dage og på 

hvilke tidspunkter generne opleves, som kan vedlægges klagen. 

Halsnæs Kommune anbefaler, at kommende hønse- og fugleholdere altid orienterer naboerne om 

det påtænkte fuglehold, samt placeringen af dette. På den måde kan man som kommende 

fugleholder tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af fugleholdet, 

således at dette sker under størst mulig hensyntagen til hinanden, da fuglehold kan give anledning 

til støj – og lugtgener.  

Ved hold af hønsaner bør hønsehuset og lågen lydisoleres, f.eks. med mineraluld. Isolering sparer 

desuden foder om vinteren.  

Husk det er ikke nødvendigt med en hane for at få æg, kun hvis der ønskes kyllinger. 

Hold dig orienteret om fugleinfluenza og andre sygdomme via Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

www.fvst.dk eller kontakt Fødevarestyrelsen på tlf.: 3395 6000. 

Anbefalinger om fuglehold i hus og have  

Vejledning om fuglehold kan hentes ved Landsorganisationen Danske Fugleforeninger www.ldf-

net.dk , hvor der også er adresser på lokale fugleforeninger.  

Der er blandt papegøjefuglene nogle arter, der er mindre egnede til, at holde i boligområder uden 

at der tages specielle hensyn til deres adfærd. Hvis man vil holde disse arter skal 

fuglehuset/voliereanlægget støjisoleres. Evt. udendørs anlæg (volierer) skal udformes på en sådan 

måde, at fuglene ikke visuelt bliver forstyrret af eksempelvis naboers aktiviteter. - Det drejer sig 

bl.a. om visse arter af Ara og Aratinga. 

For volierefugles vedkommende er indretningen af voliereanlægget og et tilhørende fuglehus 

afgørende for støjniveauet. Ved omhyggelig planlægning af voliereanlægget i haven kan man 

indskrænke antallet af alarmskrig. Ved fornuftig konstruktion og isolering af fuglehuset kan man 

fjerne støj fra de fugle, der er inde i huset. 

 

  

Er du i tvivl? 

Kontakt den lokale fjerkræsavlerforening eller Halsnæs Kommune Teknik og Miljø, Team Miljø på 

tlf.: 4778 4000 eller e-mail: mail@halsnaes.dk 

 

http://www.fvst.dk/
http://www.ldf-net.dk/
http://www.ldf-net.dk/
mailto:mail@halsnaes.dk
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