Det lille dyrehold

Dyrehold i byzonen

Dyrehold i landzonen

Det er ikke tilladt at holde svine-, kvæg-,

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

fåre-, gede- og hestehold i byzone– og

Bor du i landzone, har du mulighed for at

sommerhusområder. Det samme gælder

have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dy-

for områder i landzone, der ved lokalplan

rehold uden, at du skal have en godken-

er lavet om til boligformål eller blandet

delse af kommunen.

erhverv.
Det er som udgangspunkt kun tilladt at

Du må have et af følgende dyrehold:

holde høns, duer, prydænder, hunde og

• 2 køer med tilhørende kalve eller 4 styk-

katte m.v. i byzonen.

ker andet kvæg
• 4 heste med tilhørende føl

Du må have:

• 2 søer med opfedning af maksimum 5

• 30 stk. høns, duer eller prydænder

slagtesvin eller en tilsvarende produktion

• Fire voksne hunde med hvalpe under 18

• 10 får med lam, eller 10 geder med kid

uger

• 30 stk. høns
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18
uger

Erhvervsmæssigt dyrehold
Har du flere dyr end beskrevet på forrige
side, så har du et erhvervsmæssigt dyrehold, som kræver miljøtilsyn. Vi kommer
på tilsyn hver 3.-6. år.
Grænsen for det lille dyrehold er 15 dyrenheder (DE), og kommer du over det, så skal
du have en tilladelse eller godkendelse fra
kommunen.

Placering af dyrehold
Et dyrehold må uanset størrelse ikke give
anledning til forurening af grundvand eller overfladevand, og det må ikke være til
væsentlig gene for de omkringboende.
Skal der bygges stalde eller lignende, kræves der landzone- og byggetilladelser. Disse skal søges på forhånd hos kommunen.

Læs mere
På vores hjemmeside kan du læse mere
om det lille dyrehold – og her finder du
også pjecerne ”Fuglehold i Hjørring Kommune” og ”Vejledning om hestehold”.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.
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