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Hvis du overvejer at holde høns, er der en række ting, du skal 
være opmærksom på, inden du går i gang.

Denne vejledning om hønsehold tager udgangspunkt i Miljømi-
nisteriets be kendtgørelse om miljøregulering af visse aktivite-
ter. Du kan se et uddrag af bekendtgørelsen på side 3.

Findes der bestemmelser om hønsehold i byplanvedtægten 
eller lokalplanen for dit lokalområde, er det fortsat dem, der 
gælder.

Indretning og drift
• Hønseholdet skal etableres med hønsehus og en indheg-

net hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke kan færdes frit.

• Hønseholdet må bestå af op til 30 høns, dog højst så man-
ge, at det ikke forurener eller generer naboer.

• Hønsehuset skal opfylde bygningsreglementets regler om 
placering på grund (2,5 meter fra skel). 

• Hønsegården skal være etableret mindst 2,5 meter fra skel, 
med mindre der er etableret et fast og tilstrækkeligt tæt 
hegn i skel. 

• Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning 
fra hønsene skal således enten fjernes fra ejendommen, 
opbevares i lukkede beholdere eller nedgraves i jorden 
umiddelbart efter rensning af hønsehus og hønsegård.  
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Tag hensyn til naboen
Aarhus Kommune anbefaler, at kommende ejere af hønsehold 
altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, samt 
placering af hønsehus og hønsegård. På den måde kan du som 
kommende hønseholder tage naboen med på råd med hensyn 
til placering, indretning og drift af hønseholdet. 

• Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjge-
ner i nat- og morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i 
mørklagt hønsehus om natten indtil klokken 07.00. Lørdag 
og søn- og helligdage dog til klokken 08.00.

• Kommunen vil kunne kræve hønsehuset støjisoleret. 

• Foder skal opbevares og udlægges på en sådan måde, at 
det ikke tiltrækker skadedyr.

• Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Etab-
leringen bør derfor altid ske under ordnede forhold. 

Uddrag af bekendtgørelsen
§ 10 Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende 

stalde o.lign. samt anlæg mv. væsentlige gener, forure-
ning eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrel-
sen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foran-
staltninger.  
 
Stk.2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forure-
ning ikke afjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af 
stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødven-
dige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen 
fjernet. 

§ 21  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendt-
gørelse kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed.
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Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Rottebekæmpelse
Hvis din henvendelse vedrører rotter, kan du ringe på  
89 40 49 34 (hverdage kl. 8-15), eller anmelde via aarhus.
dk/rotter.

http://www.aarhus.dk/rotter
http://www.aarhus.dk/rotter
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