Forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Allerød kommune
Lovgrundlag
Forskriften er udarbejdet i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23.
juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).
Gyldighedsområde
§1 Forskriften gælder for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i byzoneområder, sommerhusområder og
områder udlagt til boligformål i landzone i Allerød Kommune.
Stk. 2. Forskriften ændrer ikke på skærpende bestemmelser i lokale grundejer-, andels- og
lejerforeninger.
Generelle regler for indretning og drift
§2 Huse, bure, gårde, volierer eller lignende, til ophold for dyrehold, skal indrettes på en sådan
måde, at rotter og andre skadedyrs adgang forhindres.
Stk. 2. Bure, gårde (fx hønsegårde og løbegårde), volierer eller lignende, til ophold for dyrehold,
skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel1.
Stk. 3. Dyreholdet må ikke fodres på en måde, så det tiltrækker rotter eller andre skadedyr og foder
skal opbevares indendørs eller i tætte, lukkede og rottesikre beholdere.
Særlige regler for hønsehold
§3. Hønsehold må maksimalt bestå af 8 høns og eventuelt 1 hane. Det er tilladt at udvide med et
tilsvarende antal ungdyr (9 kyllinger) i perioden april – november. Der må til enhver tid kun være 1
hane i hønseholdet, der kan gale.
Stk. 2. Omfatter hønseholdet en hane, skal hønseholdet holdes inde i et mørklagt hønsehus fra
solnedgang indtil kl. 7.00 mandag til fredag og indtil kl. 9.00 på lørdage samt søn- og helligdage.
Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.
Stk. 3. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en hønsegård. Hvis hønsene færdes udenfor
hønsegården, skal hønsenes frie færden sikres begrænset til grundejerens ejendom.
Stk. 4. For hønseekskrementer, der anvendes som gødning på ejendommen, gælder følgende:
a) Det skal opbevares i tætte, lukkede beholdere.
b) Det skal vendes i jorden samme dag, som det udspredes.
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Afstandskravet gælder kun mod naboskel (beboelse).

Stk. 5. Hvis hønseekskrementerne bortskaffes som affald, skal det være emballeret, så lugtgener
undgås.
Særlige regler for gæs, ænder, kalkuner og andre udendørs burfugle
§4 Der må ikke holdes ænder, gæs og kalkuner.
Stk. 2. Der må ikke holdes stærkt skrigende fugle som f.eks. påfugle, visse fasanarter og store
papegøjer.
Stk. 3. Allerød Kommune afgør i tvivlstilfælde, om en fugleart er stærkt skrigende.
Stk. 4. Fugle i udendørs volierer eller bure skal holdes i mørke fra solnedgang indtil kl. 7.00
mandag til fredag og indtil kl. 9.00 på lørdage samt søn- og helligdage.
Påbud og forbud
§5 Hvis dyreholdet giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor, kan Allerød
Kommune give påbud om afhjælpende foranstaltninger.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke nedbringes tilstrækkeligt, kan
Allerød kommune nedlægge forbud mod dyreholdet.
Klage og dispensation
§6. Allerød Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Stk. 2. Allerød Kommune kan meddele dispensation fra reglerne i denne forskrift, når særlige
forhold taler herfor.
Overtrædelse af forskriften
§7 Overtrædelse af forskriftens §2, §3 og §4 og afgørelser truffet af Allerød Kommune i medfør af
§5 kan straffes med bøde efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§8 Forskriften træder i kraft den 22. marts 2018.
Forskriften erstatter Allerød Kommunes Regulativ for visse dyrehold af 18. januar 1995 som
hermed ikke længere er gyldigt.
Stk. 2. For eksisterende dyrehold, der ikke udvides eller ændres, og som ikke opfylder
afstandskravet jf. §2, stk. 2, kan fortsat bestå, såfremt dyreholdet ikke medfører væsentlige gener,
forurening eller risiko herfor.

