
UNDGÅ EN FJER 
BLI’R TIL 5 HØNS

HER KAN DU LÆSE REGLERNE 
FOR HOLD AF FJERKRÆ I BYOMRÅDER

Natur, Miljø og Trafik



Hvad er fjerkræ?
Fjerkræ er for eksempel 
høns, duer og 
volierefugle. 

Hvad med sommerhuse?
Det er forbudt at holde fjerkræ i 
sommerhusområder i Odsherred 
Kommune. 

Hold fjerkræ 
med omtanke
Det er tilladt at holde høns, duer og andre typer 
fjerkræ i byområder. Vær dog opmærksom på, 
at dine naboer måske ikke deler din begejstring 
for kurrende duer og galende haner i baghaven. 

Tag en snak med dine naboer, før du bygger 
nyt hønsehus. Lyt til deres ønsker og følg dem 
så vidt muligt. Det giver dig den bedste start 
på en sjov og hyggelig hobby. 

ANTAL
Du må holde op til 10 høns og 1 hane i 
byområder. Holder du andre typer fjerkræ, 
må det højst svare til hønseholdet.  
Er du i tvivl, er du meget velkommen  
til at ringe til os. Se kontaktoplysninger  
på bagsiden. 



BYG EN HØNSEGÅRD
Fjerkræ må ikke komme uden for din grund. Byg 
en hønsegård af trådhegn og et hus, der er sikret 
mod rotter. Indret hønsegården, så den overhol-
der indretningskrav ved fugleinfluenza. 

Hønsegården skal stå mindst 2,5 meter fra skel 
og i øvrigt overholde bygningsreglementet. 

UNDGÅ LUGT OG FLUER
Fjerkræ i private haver må ikke genere 
naboer med lugt og fluer. Hold huset og gården 
til fjerkræet rent og fjern gødning mindst én 
gang om ugen. 

Fjern hurtigt det foder og grønt, som fuglene 
ikke spiser, da det ellers tiltrækker rotter og 
kommer til at lugte grimt. Du må ikke fodre med 
madaffald. 

SLUK FOR HANEN
Morgenfriske haner er årsag til mange nabo-
konflikter. Om natten skal du holde haner og 
hanekyllinger i et mørkt hønsehus. På hverdage 
til kl. 7.00 og på lørdage, søndage og helligdage 
til kl. 8.00. 

Max 10 kyllinger
maj-okt.
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