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Høns i byen
Vejledning i hønsehold i boligområder

Tilpas antallet af fjerkræ
efter grundstørrelsen.
Slagelse Kommune anbefaler højst 10 stk. fjerkræ,
hvis du holder høns i et
tætbeboet villakvarter.

Før du anskaffer dig høns
Det kan være både sjovt og hyggeligt at holde høns. Du kan
fodre dem med grøntaffald, så du minimerer madspild og i
bytte får friske æg! Der er også nogle forhold, du skal være
opmærksom på. Dem kan du læse om i denne vejledning.
Alle må holde høns

Som udgangspunkt må alle holde
høns, også selv om man bor i byen.
Man skal dog undersøge, om der er
deklarationer, lokalplaner grundejer-, andels- eller lejerforeningsregler mv., som lokalt forhindrer
hønsehold i det område, man bor i.

En høne blev til fem klager

Vi anbefaler, du altid orienterer dine
naboer om dit påtænkte hønsehold
og om, hvor du vil placere hønsehus
og indhegning. Vis også hensyn, når
du vælger pladseringerne, så naboer
generes mindst muligt.

Naboer er ikke nødvendigvis lige så
begejstrede for fjerkræ, som du er.

Regler

Du må højst have 30 høns i byzone,
sommerhusområder og i lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt
til boligformål. Du skal sørge for, at
hønseholdet ikke giver anledning til
væsentlige støj- eller lugtgener, eller
der opstår uhygiejniske forhold.
Du skal have et hønsehus til ly, kunne
fodre under fast overdækning og en
indhegnet gård, så dyrene bliver på
din ejendom.

Gode anbefalinger

Begræns antallet af fjerkræ i forhold til din grunds størrelse. Det er ikke hensigtsmæssigt, at have for mange høns på en lille grund. Slagelse Kommune
anbefaler højst 10 høns i et tætbeboet villakvarter.
For at undgå lugtgener skal du regelmæssigt vedligeholde og rengøre indhegninger og hønsehus. Placér hønsehuset mindst 2,5 meter fra skel, hvis skellet
ligger lige op ad din nabos hus eller opholdsareal.
Er du i tvivl, om dit hønsehus kræver en byggetilladelse, er du velkommen til at
kontakte Byggeri i Slagelse Kommune på telefon 58 57 36 00 eller sende en
e-mail til: byg@slagelse.dk
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En

hane er kun nødvendigt, hvis du

ønsker kyllinger af egen avl.

En anden mulighed er at købe befrugtede æg, og lade en skruk høne i dit
hønsehold ruge kyllingerne ud.

Gødning

Gødningen skal fjernes regelmæssigt fra hønsehus og indhegning.
Vi anbefaler, at du opbevarer gødningen i en lukket beholder, indtil
gødningen bortskaffes eller anvendes som gødning.
Gødningen kan fx bruges til haven,
hvor den straks skal kultiveres ned i
jorden.

Hane eller godt naboskab?

Overvej nøje om du behøver en hane,
for en galende hane kan være til
gene for naboerne. Har du en larmende hane, bør du udskifte den.
Får vi i Slagelse Kommune klager fra
dine naboer over støj fra vedvarende hanegal, vil vi påbyde dig straks
at afskaffe den.
En hane er kun nødvendig, hvis man
ønsker kyllinger af egen avl. Vil du
gerne ruge kyllinger ud i dit hønsehold, kan befrugtet æg ofte købes
af andre hønseholdere og udruges af
en skruk høne i eget hønsehold.

Har du ikke mulighed for at bruge
hønsemøget til gødning, skal det
bortskaffes som dagrenovation.
Gødningen skal være pakket ind, når
den smides i skraldespanden.
Biobeholderen kan bruges til mindre
mængder gødning. Større mængder
skal afleveres på en genbrugsplads.
På grund af smitterisiko er det KUN
afføring fra ikke kødædende dyr, der
må bortskaffes via biobeholderen.
Håndteringen af gødningen må ikke
give anledning til lugtgener, uhygiejniske forhold eller være til gene for
naboer.

Rotter

En hønsegård er et attraktivt levested for rotter, men du kan selv gøre
meget for, at rotterne ikke skal
flytte ind.
Hønsefoderet skal opbevares i en
tæt, lukket beholder, så rotter ikke
har adgang til det.
Undgå at overfodre dine høns. De
bør kunne spise op i løbet af kort tid.
Hvis der ligger madrester tilbage, er
det dit ansvar at få fjernet resterne.
Fodrer du dine høns med frisk grønt,
skal du også sørger for at få fjernet,
hvad der ikke bliver spist med det
samme. Det skal du for at resterne
ikke skal tiltrække rotter.
Undgå tæt beplantning i nærheden
af hønsehuset og hønsegården. Tæt
beplantning er gode skjulesteder for
rotter. De kan nemt kravle op af beplantningen for at komme ind i hønsehuset eller hønsegården.
Dit hønsehus bør som minimum være hævet 35 cm over jorden for ikke
at give rotterne et skjulested.

Vi anbefaler, at hønsegården indhegnes med volierenet med en maskevidde på under 2 cm.
Indhegningen af gården bør rottesikres ekstra ved at grave indhegningen ned til en dybde på minimum
60 cm under terræn.
Ved at bukke kanten af nettet vinkelret udad under jorden, har rotterne sværere ved at grave sig under nettet. Rotterne vil ofte grave
helt tæt på indhegningen og støde
på nettet.
Opdager du rotter i
haven eller andre steder, skal
du straks
anmelde det til
Slagelse Kommune via
selvbetjeningen på kommunens
hjemmeside.
Du er altid velkommen til at ringe til
Slagelse Kommunes Entreprenørservice på tlf. 58 57 54 30 og få en
uddybende vejledning om, hvordan
du kan forebygge at få rotterne.
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Andet fjerkræ

Vi anbefaler, at du højest holder fire
stk. andet fjerkræ - kun ællinger /
kyllinger eller ungfugle - da voksne
ænder, gæs, påfugle og lignende
giver anledning til støj- og lugtgener.
Du må højst have 30 bur- og tamfugle i volierer og burer.

Sygdomme

For at begrænse spredning af fugleinfluenza er der i lovgivningen krav
om, at fjerkræ eller andre fugle i
fangenskab skal fodres og vandes
indendørs eller under fast overdækning. Dette sikrer, at større vilde
fugle ikke kommer i kontakt med det
foder og vand, som er beregnet til
dit fjerkræ eller dine andre fugle.
Fodring med frisk grønt må gerne
foregå under åben himmel.
Hvis der er udbrud af fugleinfluenza
i Danmark, kan Fødevarestyrelsen
udstikke regler for hold af fjerkræ.
Du kan finde reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Lovgivning

Hønsehold i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i
landzone, der er udlagt til boligformål, reguleres efter miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
Hvis dit hønsehold giver gener, forurener eller giver risiko for forurening, kan vi som kommune give dig et
påbud om afhjælpende foranstaltninger.
Kan generne, forureningen eller
risikoen for forurening ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge de
nødvendige forbud, herunder kræve
at hele hønseholdet bliver fjernet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at
kontakte Miljøafdelingens
landbrugsgruppe i Slagelse
Kommune.
Ring til tlf. 58 57 36 00
eller send en e-mail til:
teknik@slagelse.dk

Håndteringen af gødningen må ikke
give anledning til lugtgener,
uhygiejniske forhold eller være til
gene for naboer.
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