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Hønsehold

Vejledning
Underrubrik eller dato

Hvem må holde høns
Som udgangspunkt må alle holde høns,
hvis retningslinjerne er overholdt.
Du skal dog undersøge, hvad der står i
lokalplanen, deklarationer eller foreningsvedtægter med videre.

www.foedevarestyrelsen.dk/Selv
betjening/Guides/Sider/Hold-af-hobby
hoens.aspx
og
www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/
Sider/Fugleinfluenza_den_aktuelle_
situation.aspx

Før du anskaffer høns
Lugt- og støjgener fra høns skal undgås,
og det er som udgangspunkt dit ansvar,
at naboerne ikke bliver generet. Inden
du skaffer høns, er det derfor en god
ide at tage en snak med dine nærmeste
naboer. Fortæl dem, at du selvfølgelig vil
overholde de retningslinjer for hønsehold som kommunen har, og at naboerne er velkomne til at kontakte dig,
hvis de oplever gener ved hønsene.

Retningslinjer
Hold dig altid opdateret om fugleinfluenza, så du kan sikre dig, at dine høns
ikke bliver smittet. Du kan læse mere
om gode råd til at undgå fugleinfluenza samt tjekke sygdommens aktuelle
situation Fødevarestyrelsens hjemmeside (søg eventuelt efter hobbyhøns og
fugleinfluenza):

Indretning:
1.	Der skal opføres et hønsehus, der
kan mørklægges.
2.	Hønsegården skal være lukket og
overdækket.
3.	Hønsehusets vægge og tag skal være
tætte og uden beskadigelser.
4.	Hønsehuset og hønsegården skal
være sikret imod rotter. Det gøres
ved at indhegne gården med fint
masket volieretråd. Desuden skal
volieretråd, fliser eller lignende,
graves ned i mindst 60 cm dybde
omkring hele anlægget.
5.	Hønsehuset kan hæves mindst
30 cm over jorden og forsynes med
volieretråd under gulvet.
6.	Hønsefoderet og strøelse skal opbevares i lukkede beholdere, der sikrer,
at rotter ikke kan gnave sig igennem
materialet.
7.	Hvis hønsene skal have mulighed for
at gå frit omkring i dagtimerne, skal
haven være indhegnet, så hønsene
bliver på grunden.

Drift:
8.	Du må højst have 10 høns, heraf
højst 1 hane. Derudover må du have
kyllinger i samme hønsehold, dog
højst 10 kyllinger.
9.	For at undgå støjgener, skal hønsehold (inklusive kyllinger og hane)
lukkes ind i hønsehuset senest kl. 20
om aftenen. På hverdage må du
lukke dem ud kl. 7 og i weekenderne
kl. 8. Hvis du er så uheldig, at du
har anskaffet en larmende hane, så
bør du udskifte den med en anden.
Alternativt kan du støjisolere hønsehuset.
10.	Hønsene kan fodres med hønsefoder, græs, nedfaldne æbler og andet
grønt. Du må også gerne fodre med
grønt fra køkkenaffald, såfremt det
ikke har været i kontakt med kød.
11.	Du bør fjerne foderresterne fra både
hønsegården og haven umiddelbart

efter fodring, eller senest
når hønsene lukkes ind
om aftenen.
12.	Du kan undgå lugtgener
ved at holde hønsehus
og hønsegård ren. Du
kan enten grave hønsemøget ned, fjerne det fra
grunden eller kompostere det. Hvis du vælger
det sidste, bør du blande
det godt sammen med
komposten for at undgå
lugtgener.
13.	Hvis hønseholdet giver
anledning til væsentlige
gener for naboerne, eller
du ikke følger retnings
linjerne, vil Miljøafdelingen vurdere sagen og
eventuelt stille krav om,
at du skal fjerne årsagen
til generne.
14.	Hvis der forsat er gener,
kan Miljøafdelingen forbyde, at du holder høns.

gladsaxe.dk/hoensehold
Telefon: 39 57 59 29
Mail: miljo@gladsaxe.dk

GLADSAXESTRATEGIEN
Bæredygtig vækst og velfærd

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig
vækst og velfærd. At holde høns følger
Gladsaxestrategiens mål, Klimavenlig by, der
kobler sig til FN’s verdensmål om Ansvarligt
forbrug og produktion.

Foto: Sølva Falgren • Layout: Kathrine Walsh og ME • Tryk: Gladsaxe Kommune • Trykt på miljømærket papir • 3. udgave • Oplag: 100 • August 2019

Gladsaxe Kommune
Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

