Regulativ for fuglehold i boligområder i
Vesthimmerlands Kommune

§1. Lovgrundlag
Dette regulativ har baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse om
miljøregulering af visse aktiviteter nr. 1517 af 14. december 2006, § 6 og § 18.
§ 2. Gyldighedsområde
Stk. 1. Regulativet gælder for fuglehold, der ligger i områder, der er udlagt som:
•
•
•

Byzone
sommerhusområde
områder i landzonen, der ved lokalplan er overført til boligformål.

Stk. 2. Hold af kalkuner, påfugle, ænder (undtaget prydænder) og gæs er ikke
tilladt i områder nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Hvis der i lokalplaner og byplanvedtægter er forbud mod visse dyrearter,
gælder lokalplanens bestemmelser forud for regulativet.
Stk. 4. Ligeledes gælder lokale bestemmelser i grundejer-, andelsbolig- og
lejerforeninger, samt bestemmelser i skøder og servitutter om fuglehold, hvis de
er skærpende i forhold til dette regulativ.
Stk. 5. Regulativet gælder ikke for lokalplaner for jordbrugsparceller med
mulighed for dyrehold.
§ 3. Indretning og drift
Stk. 1. På hver grund må højst holdes fugle svarende til 30 høns eller 50 duer.
Stk. 2. Placering af fuglehuse, bure og volierer må ikke være tættere end 2,5
meter på skel til naboejendom, og skal i øvrigt overholde byggelovens
bestemmelser. Fuglehuse, bure og volierer må ikke være åbne mod skel, hvis der
er beboelse på naboejendommen.
Stk. 3. Hvis haner, hanekyllinger, fugle i voliere og andre burfugle, der holdes
udendørs, giver anledning til støjgener, skal de holdes inde i et mørklagt hus fra
kl. 21.00 til 07.00 mandag-fredag og fra kl. 21.00 til 08.00 på lørdage samt sønog helligdage.
Stk. 4. Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
Stk. 5. Egnet vegetabilsk køkkenaffald kan anvendes som foder, hvis
overskydende rester fjernes umiddelbart efter fodring.

Skt. 6. Bure, huse og indhegnede gårde skal rengøres mindst en gang om ugen.
Stk. 7. Gødning fra fugleholdet skal opbevares, så det ikke giver lugtgener. Hvis
gødningen ikke straks graves ned, skal den opbevares i lukket beholder.
Stk. 8. Hvis fugleholdet giver unødige gener, kan Natur og Miljøafdelingen påbyde
ændringer. Unødige gener kan f.eks. være støj, lugt, uhygiejniske forhold eller
rotter. Hønsehuse og volierer kan f.eks. kræves støjisoleret. Kan generne ikke
afhjælpes eller overtrædes påbud, kan kommunen kræve hele eller dele af
fugleholdet fjernet.
§ 4. Klage og dispensation
Stk. 1. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i dette
regulativ. Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftligt til Vesthimmerlands
Kommune.
Stk. 2. Kommunens afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages.
§ 5. Ikrafttræden
Stk. 1. Regulativet træder i kraft ved annoncering i lokalaviserne efter Teknik og
Miljøudvalgets godkendelse.
Stk. 2. Senest 6 måneder efter regulativet er trådt i kraft, skal fuglehold være
indrettet, så de passer med regulativet.

Regulativet er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 30.01.2012
Regulativet er annonceret i lokalaviserne d. 28.03.2012

