


Forskrift for fuglehold i Hvidovre Kommune 
 
I medfør af kapitel 5, § 18, punkt 2, i bekendtgørelse nr. 944 af 16. 
september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter, fastsættes føl-
gende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 1 

Område 
§ 1 
Forskriften er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold i 
Hvidovre Kommune beliggende i byzone. 

Stk. 2 
Såfremt der i lokale grundejer- andels- og lejerforeninger er vedtaget 
regler, som ikke tillader fuglehold, eller såfremt disse har fastsat skær-
pede regler for fuglehold, er disse fortsat gældende. 

Kapitel 2  

Indretning og drift 
§ 2 
Fugleholdet skal enten etableres indendørs eller med et fuglehus og 
voliere. 

Stk. 2 
Etablering af fuglehuse og voliere skal opfylde bestemmelserne med-
før af byggeloven. 

Stk. 3 
Etableres der fuglehuse og voliere, skal disse sikres mod rotter og an-
dre skadedyr. 



§ 3 
Placering af fuglehuse og voliere må ikke være tættere end 5 meter fra 
skel til anden mands ejendom. 

§ 4 
For hold af høns og andefugle gælder, at hver grundejer højst må hol-
de 10 voksenindivider, dog for hønsefugle gælder, at der højst må 
holdes en hane. 

Stk. 2 
For andre fugle kan kommunalbestyrelsen kræve antallet begrænset. 

Stk. 3 
Hvis hønseholdet omfatter en hane, skal denne holdes inde i et mør-
kelagt lokale fra kl. 21.00 til kl. 08.00 mandag til fredag og fra kl. 21.00 
til kl. 10.00 lørdag og søn- og helligdage. Der må ikke tændes lys i 
hønsehuset i ovennævnte tidsrum. 

§ 5 
For hold af brevduer gælder, at hvis man er medlem af en autorisere 
brevdueforening må man holde 30 par duer (2 åring). 

Stk. 2 
Dueholdet skal overholde brevdueforeningens krav og regler. 

Stk. 3 
Dueslaget skal have bagsiden mindst 2,50 meter fra naboskel og have 
forsiden ind mod egen have.  

Stk. 4 
Andet duehold henhører under § 4 stk. 2. 

§ 6 
Fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold og lugtge-
ner. 



§ 7 
Ekskrementer fra fugleholdet skal enten opbevares i lukket beholder 
eller umiddelbart iblandes jorden til gødningsformål eller tilsættes 
sammen med kompost.  
 
Kapitel 3 

Administrative bestemmelser 
§ 8 
Hvis fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, kan kommunal-
bestyrelsen påbyde afhjælpende foranstaltninger udført. 

§ 9 
Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes påbud i medfør af § 8, 
kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud imod fuglehold. 

§ 10 
Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan kommunalbestyrelsen ef-
ter ansøgning dispensere for reglerne i § 3 og § 4, stk. 1. 

§ 11 
Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af denne forskrift kan ikke 
påklages til højere administrative myndighed. 

§ 12 
Overtrædelse af denne forskrift kan straffes med bøde. 

Stk. 2 
Undlades det at efterkomme påbud eller forbud i medfør af § 8 og § 9, 
kan dette straffes med bøde eller hæfte. 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 4 

Ikrafttræden 
§ 13 
Forskriften træder i kraft den 1. oktober 2005. 

Stk. 2 
Fuglehold etableret før denne dato kan forblive som hidtil indtil der ind-
løber klage over forholdet, hvorefter denne forskrift skal overholdes. 

Stk. 3 
Regulativet for fuglehold i Hvidovre Kommune er ophævet fra den 1. 
oktober 2005.  
 
 
Vedtaget af Hvidovre kommunalbestyrelse, den 27. september 2005   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Eventuelle spørgsmål vedrørende fuglehold kan rettes til: 
 
Hvidovre Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Hvidovrevej 278  
2650 Hvidovre 
 
Telefon: 3639 3500 
Mandag – onsdag kl. 09.00-14.30 
Torsdag kl. 09.00-17.30  
Fredag kl. 09.00-13.30 
E-mail: teknik@hvidovre.dk 


