Forskrift for ikke-erhvervsmæssigt
dyrehold i Herlev Kommune

Formål
Forskriften skal sikre, at der kommer færrest mulige gener fra
ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Herlev Kommune.

§1 Gyldighedsområde
Stk. 1 Forskriften er gældende for alle udendørs ikkeerhvervsmæssige dyrehold i Herlev Kommune. I tvivlstilfælde
afgør Herlev Kommune om det enkelte dyrehold må anses for
værende erhvervsmæssigt eller udendørs.
Stk. 2 Hvis der i lokale grundejer-, andels- eller lejerforeninger
er vedtaget regler, der ikke tillader dyrehold, eller såfremt
disse har fastsat skærpede regler for dyrehold, er disse fortsat
gældende.

§2 Indretning og drift
Stk. 1 Hold af støjende fugle, såsom påfugle og kalkuner, er
ikke tilladt i Herlev Kommune. I tvivlstilfælde afgør Herlev
Kommune om fuglen må anses for værende særligt støjende.
Stk. 2 Dyreholdet skal etableres med et hus i et indhegnet
areal, således at dyrene ikke kan færdes frit udenfor

indhegningen, og så rotters adgang til huset mindskes.
Dyreholdet skal placeres minimum 2,5 meter fra skel.
Stk. 3 Huset skal kunne mørklægges og aflukkes, så dyrene
ikke kan komme ud ved egen hjælp. Dyrene skal holdes i det
mørklagte hus fra kl. 20.00 til kl. 07.00 alle ugens dage.
Stk. 4 Indhegningen til dyreholdet skal omslutte dyreholdet
fuldkomment, således at der er hegn / fast plade på alle fire
sider af indhegningen, samt over og under indhegningen.
Hegnsmaskerne må ikke overstige 15x15 mm. Bruges faste
plader under indhegningen skal disse være af et materiale
rotter ikke kan gnave i.
Stk. 5 Dyreholdets hus skal hæves mindst 35 cm over jorden.
Stk. 6 Dyreholdet skal rottesikres.
Stk. 7 Foder må ikke lægges direkte på jorden og må ikke ligge
fremme om natten. Se i øvrigt gode råd om fodring på sidste
side.
Stk. 8 Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.

Stk. 9 Dyreholdet skal rengøres mindst en gang om ugen, for
at undgå uhygiejniske forhold, samt lugtgener.
Stk.

10

Gødning

fra

dyrene

skal

bortskaffes

med

dagrenovationen i en lukket pose. Dog kan gødning lægges på
komposten, såfremt der benyttes en lukket rottesikret
kompostbeholder til komposteringen. Gødningen kan også
graves ned på egen matrikel, såfremt det graves minimum 60
cm ned.
Stk. 11 Dyreholdet må ikke give anledning til uhygiejniske
forhold samt støj- og lugtgener.
Stk. 12 De til enhver tid gældende regler og retningslinjer for
dyrehold udstedt af andre myndigheder, skal overholdes. Det
gælder f.eks. regler om beskyttelse af fugle og fjerkræ mod
fugleinfluenza, dyrevelfærd, regler om indhegninger og lign.
udstedt af Fødevarestyrelsen.

§3 Indretning og drift - særligt gældende for hønsehold
Stk. 1 Hønsehold må maksimalt være på 10 høner samt 10
kyllinger indtil 3 måneders alderen. Haner i hønsehold er ikke
tilladt i Herlev Kommune.

Stk. 2 Hønsehuset skal indrettes med minimum 2m2 pr. 3
fugle. Minimumsstørrelse vedrørende andre dyr, er afhængig
af dyrets art og antal. I tvivlstilfælde afgør Herlev Kommune
hvilke minimumskrav, der gør sig gældende i det enkelte
tilfælde.

§4 Påbud og forbud
Stk. 1 Herlev Kommune kan meddele påbud om ændring af
placering, indretning og drift af dyreholdet.
Stk. 2 Herlev Kommune kan nedlægge forbud mod dyreholdet,
hvis særlige forhold taler herfor.

§5 Straffebestemmelser
Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes ved
bøde.

§6 Dispensation og klage
Stk. 1 Herlev Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan
ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Herlev Kommune kan give dispensation fra reglerne i
denne forskrift, hvis særlige forhold taler herfor. Ansøgning
om dispensation skal være skriftlig.

§ 7 Ikrafttrædelse
Stk. 1 Denne forskrift træder i kraft den 11. december 2019 og
gælder for alle dyrehold der etableres efter denne dato.
Dermed er nye haner i eksisterende hønsehold ikke tilladt i
Herlev Kommune efter den 11. december 2019.
Stk. 2 Medfører et eksisterende dyrehold begrundede klager
eller tilhold for rotter, kan det administrativt bestemmes at
dyreholdet indrettes efter denne forskrift, herunder at
eventuelle haner fjernes.
Stk. 3 Herlev Kommunes ”Regulativ for hønsehold” af 1. april
1996 ophæves den 11. december 2019.
Godkendt af Herlev Kommunalbestyrelse den 11. december
2019.

Lovhjemmel
Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse
om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af
23/06/2017), § 20 stk. 1 nr. 2.

Råd og vejledning
Herlev Kommune anbefaler at der ikke fodres mere end
dyrene kan nå at spise på en time, men at der i stedet fodres
flere gange i løbet af dagen (alt afhængigt af arten der holdes).
Dyrene vil lære at spise hurtigt, og dermed mindskes risikoen
for rotter.
Det er en god idé at tale med dine naboer, før etablering af
dyreholdet. På den måde kan man ofte undgå klager.
Inden opførelse af indhegningen kan det være nødvendigt at
kontakte Herlev Kommunes byggesagsafdeling for at sikre, at
byggereglementet overholdes.

Har du spørgsmål om dyrehold, er du velkommen til at
kontakte Herlev Kommunes Natur- og Miljøteam på
miljo@herlev.dk eller telefon 4452 6400.

Billedrettigheder til alle billeder er købt hos Colourbox.

