Forskrift for fjerkræ og fuglehold
i byzone i Sønderborg kommune
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§1 Formål
Formålet med denne forskrift er at fastsætte regler for fjerkræ og fuglehold i Sønderborg
Kommune i områderne, der er nævnt i § 3. Forskriften skal forebygge nabogener, forurening
og uhygiejniske forhold.

§2 Lovgrundlag
Forskriften er udarbejdet med hjemmel i § 20 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter.

§ 3 Gyldighedsområde
Forskriften er gældende for hobbyhold af høns, ænder, duer,
voliere fugle og lignende i:
 Byzone,
 Sommerhusområder,
 Områder som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.
Hvis der er skrappere regler for fjerkræ eller fuglehold i din lokale grundejer- andels eller
lejerforening er disse fortsat gældende. Dette gælder også for bestemmelser for fjerkræ eller
fugle i en gældende byplanvedtægt, lokalplan eller servitut.
Forskriften er gældende for alle hobbyhold af høns, ænder, duer, voliere fugle og lignende fra
den 1. juni 2015.

§ 4 Ikke tilladte fuglehold
Hold af gæs, kalkuner og påfugle er ikke tilladt i de § 3 nævnte områder.

§ 5 Regler og indretning og drift
Placering og dyreholdets størrelse

Fjerkræ- eller fugleholdets størrelse skal afpasses efter forholdene. Der må dog højst
være hvad der svarer til 1 høne pr. 33 m2 grund. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må
maximalt svare til dette. Dog må det samlede dyrehold ikke overstige, hvad der svarer til 30
høns.
Kyllinger og andre fugleunger medregnes ikke i dette dyrehold. Det er kommunens vurdering
om et fjerkræ- eller fuglehold er til væsentlig gene for naboer, i forhold til støj, støv, lugt og
uhygiejniske forhold.
Hønsehold skal etableres med et hønsehus. Høns og ænders færden skal begrænses til
grundejerens ejendom ved indhegning eller anden tilsvarende løsning.
Hønsegård, voliere og hønsehus skal etableres mindst 5 m fra nabobeboelse. De skal opfylde
kravene i bygningsreglementet.
Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst muligt.
Dueslaget skal placeres, så ind- og udflyvning sker over egen grund.
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Støj

Hønsehold med haner og hanekyllinger som galer, skal holdes inde i mørklagt hus til kl. 7.00
morgen på hverdage og klokken 9.00 på lørdage, søn- og helligdage.
Hvis et fuglehold giver anledning til væsentlige støjgener kan kommunen stille krav om:
 At fuglene holdes inde i et nærmere fastsat tidsrum
 At fuglehuset lydisoleres
 At fugleholdet reduceres
Lugt og fluer

Udmugning skal foretages så ofte, at fjerkræ- eller fugleholdet ikke giver anledning til lugt- og
fluegener.
Gødning fra fugleholdet skal opbevares i lukkede beholdere indtil bortskaffelse kan finde sted.
Gødningen skal bortskaffes på en af følgende måder:
 Indarbejdes i jorden umiddelbart efter udspredning på et egnet areal.
 Komposteres i kompostbunken, men skal indarbejdes i bunken og overdækkes.
 Mindre mængder kan bortskaffes via dagrenovationen (skal være tæt emballeret inden
det anbringes i container).
 Større mængder gødning skal bortskaffes til gødningsformål på landbrugsarealer
(aftale med landmand)
Rotter

Foder skal opbevares i tætte lukkede beholdere. Området omkring hønsehus eller voliere skal
holdes ryddeligt, så rotter ikke har mulighed for at skjule sig.

§ 6 Dispensation og klage
Kommunens afgørelser ifølge denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Kommunen kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i § 4 og § 5 i denne forskrift, hvis
individuelle forhold taler for det. Inden der meddelelses dispensation vil der blive nabohørt i
henhold til reglerne i forvaltningsloven.

§ 7 Overtrædelse af forskriften
Overtrædelse af forskriftens § 4 og 5 kan straffes med bøde i ifølge § 24 stk. 2 i
bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
Kommunen kan give påbud om, at gener fra et fjerkræ- eller fuglehold skal nedbringes.
Hvis et fjerkræ- eller fuglehold efter kommunens opfattelse giver anledning
til gener, som ikke kan afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud mod
fjerkræ- eller fugleholdet.
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§ 8 Bemyndigelse
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur og Miljø til at træffe afgørelser efter denne
forskrift.

§ 9 Ikrafttrædelse
Forskriften træder i kraft den 1. juni 2015. Eksisterende fjerkræ- og fuglehold
skal dog først indrettes og drives i overensstemmelse med forskriften 6 måneder
efter forskriftens ikrafttrædelse.
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Du bør tænke over dette inden du etablerer dit fjerkræ- eller fuglehold


Tal med dine nærmeste naboer om placering af hønsehus og voliere samt antallet af
dyr.



Forebyg rotter. Det anbefales at hæve hønsehuset mindst 35 cm over jordoverfladen.
Arealet kan eventuelt bruges som en del af hønsegården. Undgå overfodring.



Indret din hønsegård eller voliere, så du overholder Fødevarestyrelsens indretningskrav
i forbindelse med fugleinfluenza. På den måde sikrer du både, at dit fjerkræ/fugle ikke
smittes af vilde fugle samt, at dit hobbyhold ikke er årsag til udbrud hos andre.
Reglerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside - www.foedevarestyrelsen.dk.



Forbyg forurening og uhygiejniske forhold ved at holde området omkring fugleholdet
ryddeligt.

Er du i tvivl, kan du kontakte Sønderborg Kommunes Land og Naturafdeling.
Hvis du har brug for yderligere information om hold af fjerkræ og fugle kan du kontakte:





Racedueklubben for Als og Sundeved – www.ras.mono.net
Fjerkræklubben for Als og Sundeved – www.fjeraos.wix.com/klubben
Gråsten brevdueforening – www.brevduen.dk
Sønderborg Stueforening – www.sonderborgfugleforening.dk
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