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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø, EL,  
om husdyrhold i kommunale kolonihaver 
 
Enhedslisten har spurgt om følgende:  

1. Hvordan mener rådmanden, at bestemmelsen om husdyrhold i leje-
kontrakter mellem Aarhus Kommune og kolonihaverne skal fortol-
kes? 

2. Mener rådmanden, at mindre dyrehold kan give et fornuftigt tilskud til 
havernes biodiversitet? 

3. Hvilke risici mener rådmanden der er forbundet med f.eks. at have 
høns, kaniner eller bier i haven? 

 
Hermed svar på nedenstående spørgsmål, fremsat den 23. oktober 2019. 
 
Ad 1. Hvordan mener Rådmanden, at bestemmelsen om ”husdyrhold” i 
lejekontrakterne mellem Aarhus Kommune og kolonihaverne skal for-
tolkes? 
Der ligger 3.200 kolonihaver på kommunal jord fordelt på fire lejekontrakter. 
Hovedkontrakten er mellem Aarhus Kommune og Kolonihaveforbundet Aar-
huskreds, som dækker ca. 3.000 haver.  
 
Af kontrakten fremgår det af §7 stk. 3 ”at husdyrhold ikke er tilladt”. I et tillæg 
til kontrakten er indføjet en dispensationsmulighed: ”Dispensation kan først 
opnås efter en forenings generalforsamlings beslutning, og dispensationen 
er betinget af, at husdyrholdet kun omfatter en hund/kat, stuefugle eller lig-
nende”. 
 
Udgangspunktet for forvaltningen er, at Aarhus Kommune har en aftale med 
Kolonihaveforbundet, som er en paraplyorganisation for de 3.000 koloniha-
ver. Kontraktens ordlyd gælder for alle haveforeninger, der er medlem af Ko-
lonihaveforbundets Aarhuskreds, men den overordnede administration 
håndteres af Kolonihaveforbundets Aarhuskreds i en dialog med Aarhus 
Kommune. 
 
Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra havelejere om mulighe-
den for at have fx nogle få høns. Forvaltningen har i den forbindelse oplyst, 
at Aarhus Kommune er villige til en genforhandling og præcisering af 
spørgsmålet vedrørende husdyrhold, da forvaltningen er enig i, at begrebet 
husdyrhold kan opdateres til mere nutidige forhold og ikke umiddelbart ser 
problemer i forhold til at give tilladelse til mindre husdyrhold i form af høns, 
kaniner og bier.  
 
Da kontrakten er indgået mellem Aarhus Kommune og Kolonihaveforbun-
dets Aarhuskreds, er det forvaltningens opfattelse, at en ændring af bestem-
melserne om husdyrhold skal ske gennem en dialog med 
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Kolonihaveforbundets Aarhuskreds. Forvaltningen har derfor henvist den en-
kelte havelejer til deres organisation for herigennem at øve indflydelse.  
 
Denne melding er også sendt direkte til Kolonihaveforbundet, men de har 
ikke ønsket at åbne en dialog om emnet og holder fast i den nuværende for-
tolkning af husdyrhold.  
 
Aarhus Kommune mener ikke at kunne gå videre med en nyfortolkning af 
”husdyrhold” uden samtykke med haveforeningerne, som er demokratisk 
valgte blandt havelejerne i foreningen.  
  
Ad 2. Mener rådmanden, at mindre dyrehold kan give et fornuftigt til-
skud til havernes biodiversitet? 
Forvaltningen vurderer, at mindre husdyrhold i form af bier, høns, kaniner, 
m.v. vil have begrænset betydning for biodiversiteten i kolonihaverne. 
 
Ad 3. Hvilke risici mener rådmanden, der er forbundet med f.eks. at 
have høns, kaniner eller bier i haven? 
Forvaltningen vurderer ikke umiddelbart, at der er større risici forbundet med 
mindre husdyrhold i kolonihaver. Der vil dog skulle være opmærksomhed 
på, at dyr, jf. dyreværnslovens § 3, stk. 3, skal tilses mindst en gang dagligt, 
og at overnatning i haverne samtidig kun er tilladt i perioden marts til okto-
ber, hvilket vil skulle tænkes ind i en eventuel ny løsning.  
 
Et andet opmærksomhedspunkt er risikoen for rotter, da de kommer, hvor 
der er føde. Aarhus Kommune har dog udarbejdet en folder, der fortæller om 
hvordan man undgår rotter, hvis man fx etablerer et mindre hønsehold i ha-
ven.  
 
 
 Bünyamin Simsek 
 Rådmand  /  Michael Johansson 
   Økonomi- og Administrationschef 
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Husdyr i Kolonihaver 
Det er en gammel bestemmelse og betyder nok oprindeligt at man ikke må 
have nyttedyr, altså grise, får og lignende. Kolonihaverne var jo oprindeligt 
nyttehaver, hvor udbyttet af haven gav et vigtigt tilskud til den enkelte fami-
lies husholdning.  
Mange kolonister vil gerne have en mulighed for at have ude gående fugle 
som 5-6 høns, duer o.l., i haven, men det kan de ikke lovligt ifølge lejekon-
trakten og som den bliver fortolket. 
I villahaver, baggårde, i de tidligere ø-haverne på Århus Ø, som alle er i by-
zone – er det muligt at have høns, kaniner, bier mm under henvisning til mil-
jølovgivningens bestemmelser om ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Det 
samme er gældende i kolonihaver på egen jord, men altså ikke i kolonihaver 
på kommuneejet jord.  
 
 


