
Vejledning

De regler for indretning og drift, som beskrives i forskriften, vil kommunen også kræve opfyldt, 
hvis der fremkommer berettigede klager over et fuglehold i:

Områder i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål
-    Landsbyer der er afgrænset i Kommuneplanen

Fuglehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Etablering bør derfor altid ske under 
ordnede forhold.

Hjørring Kommune anbefaler, at kommende fugleholdere altid orienterer naboerne om det 
påtænkte fuglehold, samt placering af indhegningen.

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 hensynta-
gen til hinanden.

Ved hold af haner eller hanekyllinger bør hønsehuset og lågen lydisoleres, f.eks med miner-
aluld. Isolering sparer desuden foder om vinteren.

Ikke alle fuglearter er velegnede at holde i byen. Derfor kan det være en god ide at indhente 
råd og vejledning om den fugleart du påtænker at anskaffe dig, inden du etablerer fugleholdet.

Sørg for at sikre dit fuglehold mod skadedyr og rovdyr. 

Hold dig orienteret om fugleinfluenza og andre sygdomme via Fødevarestyrelsens hjemme-
side:  www.fvst.dk eller kontakt Fødevarestyrelsen på tlf. 33 95 60 00.

Er Du i tvivl ?

Kontakt den lokale fjerkræavlerforening eller Miljø- og Naturkontoret på telefon 72 33 33 33.

Hjørring Kommune

Miljø- og Naturkontoret

Telefon 72 33 33 33

mail@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk
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Forskrift for ikke-erhvervsmæssigt fugle-, due- 
og fjerkræhold i Hjørring Kommune
Udfærdiget i medfør af kapitel 5, §18, stk. 1, pkt. 2, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. 
december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

I det følgende er fugle-, due- og fjerkræhold benævnt fuglehold 

  § 1.  Gyldighedsområde 

stk. 1  Forskriften er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold beliggende i
 byzone- og sommerhusområder

stk. 2 Hvis der i gældende byplanvedtægt eller lokalplan er bestemmelser, der regulerer 
 forhold vedrørende fuglehold, er disse dog fortsat gældende.

stk. 3 Hvis der i lokale grundejer- andels- og lejerforeninger er vedtaget regler, som 
 ikke tillader fugle- hold, eller såfremt disse har fastsat skærpede regler, er disse 
 fortsat gældende.

stk. 4 Hold af påfugle, kalkuner, gæs og ænder (undtaget prydænder) er ikke tilladt i 
 områder nævnt i stk. 1.

  § 2.  Indretning og drift 

stk. 1 Fugleholdet skal enten etableres indendørs, eller udendørs med et fuglehus og en 
 indhegning/voliere, der skal sikre, at fugleholdet ikke kan færdes frit. 
 Undtaget herfor er fritflyvende duer. 

stk. 2   Hold af store papegøjer er kun tilladt indendørs.

stk. 3 Småbygninger (højst 10m2) må opføres nærmere skel mod nabo eller sti end 
 2,5 m, når højden i skel højst er 1,8 m over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel 
 må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8 m til 2,5 m. 
 (Bygningsreglement for småhuse, 01.02.2001)

stk. 4 Indhegning skal være etableret mindst 2,5 m fra skel, med mindre der er etableret 
 et fast tilstrækkelig tæt hegn i skel.

stk. 5 Fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, støj- og lugtgener. 
 Gødning (ekskrementer) fra fuglehold skal derfor enten fjernes fra ejendommen, 
 opbevares i lukkede beholdere eller straks iblandes jorden som gødning.

stk. 6 Foder skal opbevares og udlægges på en sådan måde, at det ikke tiltrækker 
 skadedyr.

stk. 7 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.

stk. 8 For andre fugle i udendørs volierer, bure eller huse, kan kommunen meddele 
 påbud om mørklægning og eller støjisolering, hvis fuglene giver anledning til 
 væsentlige gener for omgivelserne. (jf. § 3, stk. 1)

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

stk. 9 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 lign. 
 udstedt af Fødevarestyrelsen.

  § 3.  Påbud og forbud 

stk. 1  Hjørring 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, stk. 1, kan Hjørring Kommune nedlægge forbud mod
 fugleholdet.

  § 4.  Klage og dispensation

stk. 1 Hjørring Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til
 anden administrativ myndighed.

stk. 2 Hjørring Kommune kan give dispensation fra reglerne i denne forskrift, hvis
 særlige forhold taler herfor. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig.

  § 5.  Straffebestemmelser

stk. 1 Overtrædelse af denne forskrift kan straffes med bøde.

stk. 2 Undlades det at efterkomme påbud eller forbud i medfør af § 3, kan dette 
 straffes med bøde.

  § 6.   Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser

stk. 1 Forskriften træder i kraft den 1. maj 2007.

stk. 2 Fuglehold etableret før denne dato kan forblive som hidtil indtil
 der indløber klage over forholdet, hvorefter denne forskrift skal overholdes.

stk. 3 Regulativerne for fjerkræhold i de tidligere Hjørring-, Sindal- og Hirtshals
 kommuner ophæves den 1. maj 2007.

Forskriften er vedtaget af Plan- og Miljøudvalget den 30. april 2007.
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