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Regulativ for fugle- og dyrehold i byzone og 
sommerhusområder 

√

I byzone og sommerhusområder kan 
man uden tilladelse have dyr som: nogle 
typer fugle (se uddybning på de næste 
sider), hunde (højst 4 voksne), katte, 
kaniner, mindre gnavere, fisk og lovlige 
krybdyr og padder.  

Det er dog en forudsætning, at 
forholdende er hygiejniske og at de ikke 
er til væsentlig gene for naboerne 

I byzone og sommerhusområder er hold 
af heste, grise, kvæg, får og geder ikke 
tilladt. I Brønderslev Kommune er andre 
hov- og klovdyr heller ikke tilladt i disse 
områder. 

Der kan i helt særlige tilfælde gives 
dispensation. Kommunens teknik- og 
miljø forvaltning vil kunne vejlede om 
mulighederne. 



Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr 844 af 23. juni 
2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. 

§ 1 Gyldighedsområde
Stk. 1. Forskriften er gældende for fuglehold og ikke-erhvervsmæssigt fjerkræhold (betegnet
fuglehold i det følgende) samt for hold af hov- og klovdyr i byzone- og sommerhusområder samt
andre områder, der ved byplanvedtægt eller lokalplan er overført til boligformål eller til blandet
bolig og erhverv i Brønderslev Kommune.

Stk. 2. Såfremt der i gældende byplanvedtægt eller lokalplan er bestemmelser, der regulerer 
forhold vedrørende fugle- og fjerkræhold samt andre dyrehold, er disse dog fortsat gældende. 

Stk. 3. Hvis der i lokale grundejer-, andels- og boligforeninger er vedtaget regler, som ikke tillader 
fuglehold eller andre dyrehold eller som stiller skærpede krav, er det de regler der gælder.  

Stk. 4. Hold af påfugle, kalkuner, gæs og strudsefugle er ikke tilladt efter stk. 1. 

Stk. 5. Et fuglehold efter stk. 1 må højst bestå af 30 fugle, inklusiv evt. haner. 

Stk. 6. Hold af hov- og klovdyr er ikke tilladt efter stk. 1. 

§ 2. Regler for indretning og drift af fuglehold
Stk. 1. Fuglehold skal etableres med et hus og en indhegning, der skal sikre, at fuglene ikke kan
færdes frit. Huse skal opfylde bygningsreglementets bestemmelser om placering mv.

Stk. 2. Indhegningen skal være etableret mindst 2,5 m fra skel med mindre, der er etableret et fast 
tilstrækkeligt tæt hegn i skel. 

Stk. 3. Fugleholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra fuglene skal enten fjernes fra 
ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves som gødning i jorden på 
et egnet sted. 

Stk. 4. Hold af fugle må ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer. Ved støjgener fra 
haner og hanekyllinger skal hønsehold holdes inde i et mørklagt hus om natten (22-07 på hverdage 
og 22-08 på lørdage, søndage og helligdage). Kommunen kan kræve huset støjisoleret. Hold af 
meget støjende fuglearter (fx ara papegøjer, kakaduer mm.) er kun tilladt i bolig eller i støjisoleret 
fuglehus/voliere.  

Stk. 5. Fodring samt opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at fugleholdet ikke tiltrækker 
rotter. 

Stk. 6. Der skal holdes ryddeligt og rent omkring fugleholdet, så der ikke opstår uhygiejniske forhold 

§ 3. Dispensation og klage
Stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.

Stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning 
dispensere for reglerne i § 1 stk. 4, 5 og 6, samt § 2 stk. 2. En evt. dispensation vil blive fulgt af 
særlige driftsvilkår. 



Stk. 3. Denne forskrift er ikke til hinder for at Brønderslev Kommune i tilfælde af væsentlige 
gener kan stille skærpede krav i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42. 

§4. Overtrædelse af forskriften
Overtrædelse af denne forskrift kan straffes med bøde.

§5. Ikrafttrædelse
Forskriften træder i kraft den 1. juni 2020
Eksisterende fugle- og dyrehold, der ikke overholder retningslinjerne i dette regulativ, skal senest
den 1. september 2020 være bragt i overensstemmelse med regulativet.
Godkendt af Brønderslev Kommunes Teknik- og miljøudvalg den 20. april 2020.



Vejledning i forhold til lovligt fuglehold 

Æg fra egne høns, eller smukke fugle der pryder i en voliere kan være en fornøjelse for ejeren og 
hønsemøg kan være en god gødningskilde i haven. Men et fugle- eller dyrehold, der opleves som 
en fornøjelse for ejeren, kan samtidig opleves som generende for naboer og kan give problemer i 
form af støj, lugt og uhygiejniske forhold samt tiltrække rotter. 

Det er derfor en god idé inden man etablerer et fuglehold, at orientere naboerne sammen med 
dem drøfte, hvor og hvordan fugleholdet bedst kan placeres og indrettes, så der ikke opstår 
gener. 

Følgende spørgsmål er bl.a. gode at tage stilling til. 

Ved hønsehold: Er en hane er nødvendig? Høns lægger æg uanset hvad og hanen er kun 
nødvendig hvis man gerne vil have kyllinger. 

Er følgende anbefalinger for at rottesikre voliere/hønsegård fulgt? 

• Indhegningen bør være tilstrækkelig finmasket til at rotter ikke kan komme ind (2 cm. net).
Den bør graves mindst 60 cm ned i jorden og skal have en tilstrækkelig højde over jorden til
at hverken rotter eller ræve kan komme ind.

• Hegnet bør holdes fri for beplantning, så der ikke er gemmesteder og så beplantningen ikke
kan bruges til at kravle op ad.

• Hus og foderbræt bør placeres, så det er fri af jorden – gerne minimum 35-40 cm over
jorden og foderrester bør fjernes inden natten.

• Opbevaring af foder bør ske i rottesikret beholder.

Se evt. videoen om hønsehold på hjemmesiden https://rotteangreb.dk/ Er der andre regler og 
anbefalinger i forhold til fuglehold? Fx – er der er en bolig- eller ejerforening, som har fastsat 
nogle regler? 

Hvilke regler og anbefalinger har fødevarestyrelsen? Det kan fx være i forhold til, hvor man må 
fodre, hvordan man skal agere, hvis der opstår fugleinfluenza eller anbefalinger i forhold til at 
undgå smitte mellem dyr eller fra dyr til mennesker. Fødevarestyrelsens regler og vejledninger 
kan findes på hjemmesiden www.fvst.dk

Er du i tvivl om noget, så kontakt en lokal fugle- eller fjerkræforening eller Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune. 




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		RegulativFugleog Dyrehold2020 (1).pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 2

		Gennemført manuelt: 0

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 24

		Mislykkedes: 5




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Mislykkedes		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Mislykkedes		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Mislykkedes		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Mislykkedes		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Mislykkedes		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen
