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§1 Formål 
 
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for fjerkræ og fuglehold i 
Bornholms Regionskommune til forebyggelse af nabogener, lugtgener og 
uhygiejniske forhold. 
 

§2 Lovgrundlag 
 
Regulativet er udfærdiget i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse 
nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. 
 

§3 Anvendelsesområde 
 
Regulativet er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold i byzone og 
sommerhusområder. Herudover gælder regulativet i landzone, der ved 
kommuneplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål 
i Bornholms Regionskommune.  
 
Såfremt der er vedtaget skærpede regler i kommuneplaner, lokalplaner, lokale 
vedtægter eller vedtægter i grundejerforeninger, viger regulativet for disse.  
 
Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels- eller lejerforeninger har 
vedtaget regler, der ikke tillader due- og andet fuglehold, eller har fastsat 
skærpede regler herfor.  
 

§4 Definitioner 
 
Fuglehold: Udendørs hold af høns, duer, burfugle og andre tamfugle. 
 

§5 Regler for dyreantal 
 
Det er tilladt at have fuglehold i de § 3 nævnte områder.  
Det behøver ikke at anmeldes til kommunen, hvis der er så få dyr, at det ikke 
betragtes som erhvervsmæssigt.  
 
 
Hver grundejer må højst holde 30 høns inkl. 1 hane.  
 
 
 
 
 



Generelle bestemmelser: 

• Hold af påfugle, kalkuner, gæs og ænder er ikke tilladt i de i §3 nævnte

områder

• Bornholms Regionskommune kan stille krav om et maksimalt antal duer

• Sker der ændringer af eksisterende fuglehold, skal fugleholdet efter ændringen

overholde regulativets retningslinjer

§6 Regler for indretning og drift af fuglehold

Fuglehold skal etableres med bygninger, løbegård eller lignende indretning, der skal 
sikre, at dyrene ikke kan færdes frit. Husene/burene skal opfylde gældende krav i 
bygningsreglementet.  

Bure, huse, indhegnede gårde med tag eller lignende med midlertidigt eller 
permanent ophold for husdyr, skal etableres mindst 2,5 meter fra naboskel i 
sommerhusområde og må etableres op til skel i byzone (bygningsreglementet §§
180-183).

Bure, dueslag og huse, der tjener til permanent ophold for husdyr skal sikres, 
således at der forhindres adgang for rotter. (se bilag 1)  

Fuglenes frie færden skal sikres begrænset til grundejerens ejendom. 

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at tilhold af skadedyr ikke finder 
sted, f.eks. ved opbevaring i rottesikrede beholdere.  

Fugleholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til 
skadedyr og lugtgener.  

Fugleholdet skal i tilfælde af støjgener i nat- og morgentimer holdes indenfor i en 
mørklagt og lydisoleret bygning fra kl. 22.00 til kl. 7.00 på hverdage og kl. 9.00 på 
lør-, søn- og helligdage.  

Såfremt ovenstående foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at undgå støjgener, 
kan kommunen udvide tidsrummet for et indendørsophold. 

Gødning fra dyrene skal: 

• Fjernes regelmæssigt

• Opbevares i lukkede skadedyrssikrede 

beholdere

• Bortskaffes via BOFA



Gødning kan med fordel bortskaffes via BOFA eller bruges som gødning i 
nyttehave

Opbevaring skal ske med hensyntagen til forurening af grundvand, jord og 
overfladevand og må ikke medføre gener for naboer. 

I klagesager med uhensigtsmæssig opbevaring eller udspredning af møg fra 
dyrehold i byzone kan der i henhold til miljølovgivningen gives påbud om at køre 
møget til BOFA eller nedlægge fjerkræholdet.

§7 Forbud og påbud

Bornholms Regionskommune er tilsynsmyndighed for forhold omfattet af 

bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 
og bestemmelserne i dette regulativ. 

Bornholms Regionskommune kan meddele påbud og forbud, såfremt det 
vurderes, at regulativet ikke overholdes.  

Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes det meddelte påbud, kan Bornholms 
Regionskommune nedlægge forbud mod fugleholdet. Herunder kan fugleholdet 
kræves fjernet.  

Bornholms Regionskommune kan afvise at behandle klager over støj- og 
lugtgener fra fuglehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for 
miljøbeskyttelsen. 

§8 Dispensation og klage

Afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 

Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Bornholms Regionskommune, efter 
ansøgning, dispensere fra bestemmelserne i § 5. Kommunen vil her lægge vægt på 
de fysiske forhold f.eks. placering på grund og indretning samt historik og 
naboernes bemærkninger. 

§9 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 6. oktober 2021 og erstatter samtidigt Regulativ for 
fjerkræhold fra april 2011, der dermed ophæves



Bilag 1 Før man etablerer fuglehold 

Hønsehold kan give anledning til skadedyr, støj- og lugtgener. 

Etablering bør derfor altid ske under ordnede forhold og man bør sætte sig 
grundigt ind i hvilke behov dyrene har. Især haner kan give anledning til støjgener 
– overvej derfor om det er nødvendigt med hanehold.

For at forebygge rotter, anbefales det at hæve hønsehuset mindst 35-40 cm over 
jordoverfladen og undgå overfodring, da dette vil efterlade mad til rotter. Desuden 
kan man rottesikre indhegning til hønsegården ved at etablere hegnet ned til en 
dybde på 60 cm under terræn, samt bruge et net med maskevidde på under 2 cm.  

Indret din hønsegård eller voliere, så du overholder Fødevarestyrelsens 
indretningskrav i forbindelse med fugleinfluenza. www.foedevarestyrelsen.dk 

Forebyg forurening og uhygiejniske forhold ved at holde området omkring 
fugleholdet ryddeligt.  

Bornholms Regionskommune anbefaler, at kommende husdyrejere altid orienterer 
naboer, grundejerforening m.m. om det påtænkte fuglehold, samt placering af 
bygning, løbegård og lignende indretning.  
På denne måde kan man som kommende husdyreejer, tage naboerne med på råd 
med hensyn til placering, indretning og drift.  

Er man i tvivl kan den lokale fjerkræavlerforening eller Bornholms 
Regionskommune kontaktes. 

Principskitse: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-regler-for-adskillelse-af-arter.aspx
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