Regulativ for hold af fjerkræ og fugle.

Vedtaget af Teknik- og
Miljøudvalget i Skive Kommune 5. november 2008 med efterfølgende revision 8.
oktober 2019

Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fjerkræ- og fuglehold i Skive Kommune.
Regulativet er udarbejdet i henhold til kapitel 10 §20 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017.

§1 Gyldighedsområde. Stk. 1 Regulativet er gældende for hobbyhold af fjerkræ- og fuglehold i byzoneog sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet
bolig- og erhvervsformål i Skive Kommune. Stk. 2 Såfremt der i gældende byplanvedtægt eller lokalplan
er bestemmelser med forbud mod fjerkræ- eller fuglehold, er disse fortsat gældende. Ligeledes gælder
lokale grundejer-, andel- og lejerforeningers regler og lignende, samt regler udtrykt i skøder og
servitutter om fjerkræ- eller fuglehold, såfremt de er skærpende i forhold til dette regulativ.

§2 Indretning og drift. Stk. 1 Fjerkræ- eller fugleholdets størrelse skal altid afpasses forholdene. Der må
dog højst være 30 stk. høns pr. ejendom. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må maksimalt modsvare
det tilladte hønsehold. Stk. 2 Det er tilsynsmyndighedens vurdering, om et fjerkræ- eller fuglehold er
afpasset forholdene og ikke overstiger, hvad der svarer til 30 stk. høns. Stk. 3 Fjerkræ- og fuglehold skal
etableres med et hus samt en indhegnet gård, der sikrer, at fuglene ikke kan færdes frit. Dette gælder
ikke frit flyvende duer. Stk. 4 Indhegningen skal være overdækket enten med tag eller net, for at hindre
andre dyrs adgang. Stk. 5 Indhegning og lignende skal etableres mindst 2,5 m fra skel. Huset skal være
solidt og funktionsdygtigt. Stk. 6 Fjerkræ- og fuglehold må ikke give anledning til væsentlige støjgener.
Støj fra et fjerkræ- eller fuglehold skal nedbringes, hvis støjen efter tilsynsmyndighedens vurdering er til
væsentlig gene for naboerne. Stk. 7 Hvis Skive Kommune vurderer, at der er støjgener, holdes fjerkræ
eller fuglene inde i et mørklagt hus. Der er lukketid fra mandag til fredag fra kl. 20.00 til kl. 07.00 og
lørdag og søn- og helligdage fra kl. 20.00 til kl. 08.00. Huset kan forlanges lydisoleret. Stk. 8 Skive
Kommune kan forbyde hold af fjerkræ- og fugle, hvis mørklægning og/eller lydisolering efter
tilsynsmyndighedens opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at undgå støjgener i natte- og morgentimerne.
Stk. 9 Fjerkræ- eller fugleholdet må ikke give anledning til væsentlige lugtgener efter
tilsynsmyndighedens vurdering. Stk. 10 Udmugning skal foretages ofte, og gødningen skal håndteres på
en af følgende måder: 1. Gødningen fjernes fra ejendommen umiddelbart efter udmugning mindst 1 gang
ugentligt eller 2. Gødningen opbevares i lukkede beholdere til bortskaffelse kan finde sted eller 3.
Gødningen nedgraves umiddelbart efter udmugning på et egnet sted. Stk. 11 Fjerkræ- eller fugleholdet
må ikke fodres, så det tiltrækker skadedyr. Foderet skal opbevares i egnede og lukkede beholdere
således, at det ikke tiltrækker skadedyr.

§3 Overtrædelse af fjerkræ- og fugleregulativet. Stk. 1 Skive Kommune kan meddele påbud om
afhjælpende foranstaltninger, såfremt fjerkræ- eller fugleholdet giver anledning til væsentlige gener,
forurening eller risiko herfor. Stk. 2 Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller
overtrædes påbud i medfør af § 3, stk. 1, kan Skive Kommune nedlægge forbud mod fjerkræ- eller
fugleholdet. Stk. 3 Overtrædelse af regulativets §2 og §3 kan straffes med bøde.

§4 Klage og dispensation Stk. 1 Skive Kommunes afgørelse i medfør af dette regulativ kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed, bemærk Regulativet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om
miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017. Stk. 2 Skive Kommune kan efter ansøgning
dispensere fra reglerne i § 2, hvis individuelle forhold taler for det.

§5 Ikrafttrædelse. Stk. 1 Revision af regulativet træder i kraft den 8.10.2019. Stk. 2 Fjerkræ- og
fuglehold etableret før denne dato, kan forblive som hidtil. Hvis der indløber klage over forholdet, som
Skive Kommune vurderer som væsentlig, træder dette regulativ i kraft.

Fokuspunkter. Hold fjerkræ- og fuglehuset samt indhegningen rent. Isoler eventuelt fjerkræ- og

fuglehuset, så det er lys- og lydtæt. Snak med dine naboer om dine planer og drøft placeringen af hus og
indhegning.

Overholdes bestemmelserne i dette regulativ, forventes
hold af fjerkræ- og fugle ikke at give anledning til væsentlige gener for de omkringboende. Har du

spørgsmål om fjerkræ- eller fugle, kan du kontakte de relevante foreninger. Har du spørgsmål om
miljøregler, er du velkommen til at kontakte: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Telefon 9915
5500 Hjemmesiden www.skive.dk Mail tek@skivekommune.dk

