På Nordfyns Kommunes hjemmeside
kan du også finde vejledninger om:
 Hold af hunde
 Hold af kælegris
 Hold af heste

Og husk:
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du er tvivl om hvad der gælder for
dit dyrehold.

Vejledning om det
lille dyrehold
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Vejledning om det
lille dyrehold

Husk
Det er dig der har valgt at have hobbydyr, ikke dine naboer.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at
holde svin, køer, får, geder eller heste i
by- eller sommerhusområder.
Disse typer dyr skal holdes i landzone.
Ønsker man at have et lille dyrehold,
altså et ikke erhvervsmæssigt dyrehold,
er der nogle simple regler der skal overholdes.
Generelt skal du huske følgende:






Husdyrgødningen skal opbevares
så der ikke sker forurening af jord
eller grundvand eller udløb til
dræn eller vandløb
Foder skal opbevares så det er
utilgængeligt for skadedyr, f.eks.
rotter
Der skal holdes rent og bekæmpes fluer. Er man ikke omhyggelig,
kan der nemt blive store problemer med fluer, også fra et enkelt
kaninbur

Generelt gælder det, at man ikke må
genere sine naboer.

Særligt om hestehold
Heste må kun holdes i landzone.
Særligt om hønsehold
Det er hyggeligt at holde høns, men der
er nogle enkelte regler du skal overholde.
Du kan finde reglerne i Nordfyns Kommunes "Regulativ for hønsehold".
Du finder regulativet på Nordfyns Kommunes hjemmeside.
Reglerne anvendes desuden vejledende for hønsehold i tæt bebyggelse i
landzone og i landsbyer.
Hønsehold giver af og til problemer med
rotter. Det er derfor vigtigt, at du, ved
første tegn på rotter anmelder det til
kommunen.
Dette gøres på Nordfyns Kommunes
hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk/rotter

Alle hestehold skal anmeldes til kommunen.
Ved anmeldelsen skal du oplyse hvor
mange heste du skal have, hvor stor
stalden er, og medsende en tegning
med placering af stald, mødding og
lign.
Du kan læse mere på Nordfyns kommunes hjemmeside
www.nordfynskommune.dk/hest
Skal der bygges stalde eller lignende,
kan det være, at der skal søges landzone- og byggetilladelser. Disse skal søges
på forhånd hos kommunen.

