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Gode råd om fjerkræ- og fuglehold

Fjerkræ- og fuglehold kan give anledning til støj- og lugtgener. 
Derfor bør det altid ske under ordnede forhold.

Det er altid en god idé at orientere dine naboer om dine planer 
med at holde høns eller andre fugle. For at imødekomme klager, 
bør du drøfte placeringen af hus, voliere og indhegning. 

Indret hønsegård m.v., så du overholder indretningskravene i 
forbindelse med fugleinfluenza. Reglerne findes på: 
www.foedevarestyrelsen.dk.

Er du i tvivl, kan du kontakte den lokale fjerkræavlerforening eller 
Faxe Kommunes afdeling for Natur og Miljø.
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Regulativ for hold af fjerkræ og andre større fugle i 
Faxe Kommune

§ 1 Lovgrundlag 

Stk. 1 Regulativet er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens   
 bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om mil-
 jøregulering af visse  aktiviteter.

§ 2 Gyldighedsområde 

Stk. 1 Regulativet gælder for hold af fjerkræ og andre større  
 fugle (fx høns, papegøjer, parakitter og  duer) – i byzone,  
 bymæssig bebyggelse, sommerhusområder og andre  
 områder, der ved en lokalplan er overført til boligformål  
 eller blandet erhverv.

Stk. 2 Hold af gæs, større ænder, fasaner samt påfugle er ikke  
 tilladt.

Stk. 3 Såfremt der i gældende byplanvedtægt, servitutter el - 
 ler lokalplan er bestemmelser, der regulerer fjerkræhold, er  
 disse dog fortsat gældende. 
 Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels- eller  
 lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader fjer- 
 kræhold eller har fastsat skærpede regler herfor.

§ 3 Regler for indretning og drift  

Stk. 1  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.

Stk. 2 Fjerkræ- og fuglehold skal etableres med et hus eller en  
 voliere og en indhegnet gård, der sikrer, at fuglene ikke  
 kan færdes frit. 
   

 Sker der ændringer af eksisterende fuglehold, skal det  
 efter ændringen overholde ovennævnte retningslinjer. 

Stk. 3 Følgende regulativer ophæves:

• Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle i Faxe Kom-
 mune fra 23. oktober 2008.
• Regulativ for fjerkræhold i Fakse Kommune fra 27. juni   
 2000.
• Regulativ for hønsehold i Haslev Kommune fra 11. februar  
 1993.
• Regulativ for hønsehold i Rønnede Kommune fra 13.   
 august 1992.

Faxe Kommune den 12. marts 2009

________________________   ________________________
Finn Hansen      Lene Thuren 
Formand Teknik- og miljøudvalget  Natur- og Miljøchef  
 

Udgivet af:
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 hvis en hane generer pga. vedvarende galen. Ligeledes  
 kan forbydes fjerkræ- og fuglehold, såfremt der efter   
 tilsynsmyndighedens opfattelse ikke er foretaget tilstræk-
 kelig mørklægning og isolering, for at undgå gener i natte-
 og morgentimerne. 

§ 4 Tilsyn 

Stk. 1 Faxe Kommune er tilsynsmyndighed. Kommunen kan   
 meddele påbud og forbud, såfremt det  vurderes, at regu-
 lativet overskrides.

§ 5  Dispensation og klage 

Stk. 1 Afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden  
 administrativ myndighed.

Stk. 2 Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Faxe Kom-
 mune, efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i 
 § 3.

§ 6 Overtrædelse af regulativet 

Stk. 1 Undlades det at efterkomme påbud eller forbud kan   
 dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmel-
 serne i bekendtgørelsen nævnt under § 1.

Stk. 2 Såfremt fjerkræ- eller fuglehold efter tilsynsmyndighedens  
 opfattelse medfører væsentlige gener for omgivelserne,  
 som ikke kan afhjælpes, kan kommunen nedlægge   
 forbud mod fjerkræ- eller fugleholdet.

§ 7 Ikrafttrædelse 

Stk. 1 Regulativet træder i kraft på godkendelsesdatoen.

Stk. 2 Eksisterende fjerkræ- eller fuglehold, som ikke giver anled-
 ning til gener, kan fortsat bestå uden at opfylde oven-
 nævnte retningslinjer. 

 Fødevarestyrelsens retningslinjer og regler for at forhindre  
 smitte med fugleinfluenza skal følges. Hjemmesiden www. 
 fugleinfluenza.com opdateres løbende. 

 Endvidere skal Bygningsreglementets bestemmelser opfyl- 
 des.

Stk. 3 Hønsehuse, volierer og indhegning skal etableres mindst  
 2,5 meter fra naboskel og mindst 10 meter fra nærmeste  
 nabobolig.

Stk. 4 Hønsehuse, volierer og lign. skal sikres mod indtrængning  
 af rotter.
 
Stk. 5 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at   
 tilhold af skadedyr ikke finder sted, fx ved opbevaring i rot-
 tesikrede beholder.

Stk. 6 Hønsehuse, volierer og indhegning skal renholdes på en  
 sådan måde, at det ikke giver anledning til flue- og lugt-
 gener.

Stk. 7 Udmugning skal foretages ofte og gødningen fra fjerkræ-  
 eller fugleholdet skal enten:
  
• iblandes jorden til gødningsformål,
• opbevares i lukket beholder,
• bortskaffes i overensstemmelse med Faxe Kommunes re 
 gulativ for husholdningsaffald.

Stk. 8 Fjerkræ- og fuglehold må ikke give anledning til støjgener.

 Ved hold af støjende fugle, herunder haner og  hanekyllin-
 ger, og ved støjgener i nat- og morgentimer skal dyrehol-
 det holdes inde i mørklagt hus fra kl. 2000 - 0700 på hver-
 dage og fra  kl. 2000 - 0800 på lør-, søn- og helligdage.

 Hønsehuse og volierer kan kræves støjisoleret.

Stk. 9 Kommunen kan forbyde hold af haner og hanekyllinger,  
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