Undgå støj, lugt, fluer og rotter
• Der er ingen grund til at holde hane, med mindre man vil have kyllinger.
Man kan sagtens få æg uden at have en hane.
• Ved hold af haner og hanekyllinger, bør hønsehuset være støjisoleret med
mineraluld eller andet materiale, der har en støjdæmpende effekt.
Det sparer i øvrigt også foder i den kolde årstid.
• Luk tidligst hanen ud kl. 7 på hverdage og tidligst kl. 9 i weekenden
- vis hensyn til naboerne!
• Hold hønsehus og hønsegården ren, så problemer med fluer, lugtgener og rotter
undgås.
• Opbevar hønsemøg i en lukket beholder, indtil det kultiveres ned som gødning i
haven eller blandes i komposten.
• Foder bør opbevares i lukket beholder og utilgængeligt for rotter m.v..
Såfremt der er faglige spørgsmål i forbindelse
med hønsehold kan det anbefales at kontakte
den lokale fjerkræavlerforening.
Miljømæssige spørgsmål kan rettes til:
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
tlf. 7249 6000
God fornøjelse!

Gribskov Kommune, september 2010 (opdateret juni 2018)

Gode råd om hønsehold

Det er hyggeligt at have høns, og det er dejligt at
spise æg fra høns, der har det godt.
Hønsemøg er god gødning til haven, og det er en
miljømæssig gevinst at være selvforsynende.
Hønsehold kan dog give anledning til støj- og lugtgener.
Hvis borgerne klager, fordi de bliver generet af naboens
hønsehold, kan kommunen give påbud om at
problemerne løses.

Ved placering af et hønsehus i et sommerhusområde
gælder desuden:
• at hønsehuset ikke må opføres nærmere naboskel eller
sti/vej end 2,5 m,
• at hvis hønsehuset opføres i en afstand mellem 2,5 og
5,0 m fra naboskel eller sti/vej, må højden på hønsehuset
ikke overstige 2,5 m.

Så galt behøver det ikke at gå!
Her følger en række råd til, hvordan man kan holde
høns uden at genere naboen.
Et hønsehold på max. 30 høns er omfattet af reglerne i
Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering og
visse aktiviteter.

Før man etablerer et hønsehold

Inden man går i gang med at anskaffe høns og etablere hønsehus og indhegnet
hønsegård, er det en god idé at rette henvendelse til grundejerforeningen med
forespørgsel, om der er regler om hønsehold. Det er også hensigtsmæssigt, at
naboerne tages med på råd med hensyn til placering af hønsehus og hønsegård.
Hønsehuse i tilknytning til enfamiliehuse, kan bygges uden tilladelse
under følgende forudsætninger:
• Samtlige småbygninger (hønsehuse, garager, carporte, udhuse,
hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende) på
grunden må ikke overstige et samlet areal på 50 m².
• Hønsehuse må ikke opføres nærmere end
2,5 m fra skel mod nabo eller sti/vej, hvis
højden på hønsehuset overstiger 2,5 m.

Kommunens bygningsmyndighed kan dels være behjælpelig med svar på spørgsmål i forbindelse med etablering og placering af småbygninger, dels i forbindelse
med forespørgsel, om der eventuel kræves byggetilladelse.
Det bør også undersøges, om der er privatretlige servitutter, deklarationer eller
offentlige retslige byggelinier m.v., som kan få indflydelse på opførelsen af
småbygninger. Tinglysningskontoret kan her være behjælpelig med
oplysninger.

Indretning og drift af hønsehold:
• Det anbefales at bygge en hønsegård der sikrer, at hønsene ikke kan færdes frit
og eventuelt løbe over til naboen.
• Hønsehus placeres i hønsegården således, at indgangen vender væk fra naboen.
• Hønsehus og hønsegård placeres så langt fra naboskel som muligt. Ligger hønsehus og hønsegård tæt på eget hus kan man følge med i hønsenes liv og færden.
• Hønsegården kan gøres rævesikker ved at bukke hønsenet vinkelret ud langs
jorden i 50 cm bredde, og grave det 10 cm ned under jordoverfladen eller lægge en
række 50 x 50 cm fliser oven på nettet - hele vejen rundt. Da ræve kan springe
højt, kan det være en god idé at overdække hønsegården.

