
Forskrift for fjerkræhold 
i Svendborg Kommune

Før man etablerer fjerkræhold 
og før fjeren bliver til fem høns

Fjerkræhold kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor 
bør etableringen altid ske under ordnede forhold.

For at sikre, at der ikke er konflikter i forbindelse med place-
ring, indretning og drift af et fjerkræhold, er det en god idé at 
orientere naboer om det inden opstarten.

Foder skal opbevares, så det ikke tiltrækker rotter.

Er man i tvivl – kontakt:

Natur og Vand
på telefonnummer 6223 3444

Svendborg Kommune
Natur og Vand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6223 3444
mt@svendborg.dk
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Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1517 af 14/12/2006 om miljøregulering af 
visse aktiviteter, kapitel 5, § 18.

§ 1. Gyldighedsområde

Stk. 1 Forskriften er gældende for hønsehold og andre for-
mer for fjerkræ i Svendborg Kommune, etableret i 
byzone og sommerhusområder.

Stk. 2 Hvis der i gældende byplanvedtægter eller lokalplaner 
er bestemmelser, der regulerer forhold vedrørende 
fjerkræhold, er disse fortsat gældende og erstattes 
ikke af nærværende regler.

§ 2. Regler for indretning og drift af fjerkræhold

Stk. 1 Fjerkræholdet skal etableres med et hus og indheg-
net gård, der skal sikre, at fuglene ikke kan færdes 
frit i omgivelserne.

Stk. 2 Nye gårde og huse skal være etableret mindst 2,5 
meter fra skel med mindre, der er etableret et tæt og 
solidt hegn i skel.

Stk. 3 Huse til fjerkræ, såvel eksisterende som nye, skal 
overholde gældende byggelovgivning og der skal 
ansøges/anmeldes til Svendborg Kommune.

Stk. 4 Fjerkræholdet må ikke give anledning til lugtgener. 
Gødning skal således enten fjernes fra ejendommen, 
opbevares i lukkede beholdere, komposteres eller 
umiddelbart nedbringes i jorden. Nedbringning af 
gødning skal foretages på en sådan måde, at det ikke 
giver anledning til forurening af grundvand, jord eller 
overfladevand.

Stk. 5 Holdes der haner eller hanekyllinger, eller i tilfælde af 
støjgener i nat- og morgentimer, kl. 22.00 – 07.00, 
skal fjerkræholdet holdes inde i et mørklagt hus om 
natten og indtil kl.07.00 om morgenen på hverdage. 
Lørdage og på søn- og helligdage dog til kl.08.00. 
Fjerkræhuset vil kunne kræves støjisoleret.

Stk. 6 Hvis fjerkræholdet i øvrigt er til gene, ud over hvad 
der er beskrevet i nærværende forskrift, kan Byrådet 
meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foran-
staltninger eller om nødvendigt kræve fjerkræholdet, 
anlægget eller indretningen fjernet.

Stk. 7 I byzone og sommerhusområder må der maksimalt 
være 10 voksenfugle i hønsehold eller andre fjerkræ-
hold med fugle af mindst samme størrelse.

§ 3. Dispensation og klage
Stk. 1 Byrådets afgørelse i medfør af dette forskrift kan ikke 

påklages til højere administrativ myndighed.
Stk. 2 Hvis individuelle forhold taler herfor kan der efter 

ansøgning dispenseres fra bestemmelserne i § 2

§ 4. Overtrædelse af bestemmelser i forskriften

Overtrædelser af forbud/påbud i henhold til § 2 i forskriften 
kan straffes med bøde.

§ 5. Ikrafttrædelse

Forskriften træder i kraft den 30. juni 2009.
Godkendt af Svendborg Byråd den 30. juni 2009.


