Kommunen kan stille krav
til dit hønsehold
Hvis hønseholdet giver anledning til væsentlige gener, kan Frederikssund
Kommune give påbud om afhjælpende foranstaltninger.
Hvis påbuddet overtrædes eller hvis det efter Frederikssund Kommunes
vurdering ikke er muligt at nedbringe generne tilstrækkeligt,
kan kommunen kræve at hønseholdet fjernes.
Hvis der er nogle forhold der skal ændres med det samme fordi det
skaber tilhold for rotter – som f.eks. udlægning af foder – så kan
kommunen give en indskærpelse.
HUSK
Hvis du har rotter har du pligt til at anmelde det på kommunens hjemmeside.

Sådan undgår du
rotter ved hønsehold og fuglefodring

Gode råd om hønse- og fuglehold
Du undgår rotter ved dit hønsehold ved
• At du fjerner alle foderrester inden dagen er slut
• At foder opbevares i lukkede rottesikre beholdere
• At du rottesikrer hønsegården ned til en dybde på
minimum 60 cm
• At du rottesikrer hønsegården over jorden med net
med en maskevidde under 2 cm (f.eks. volierenet)
• At hønsegården placeres mindst 2,5 m fra skel eller
tæt vegetation
• At der omkring hønsehus og gård holdes vegetationsfrie bræmmer
• At hønsehuset som minimum er hævet 35-40 cm
over jorden.
De rotteproblemer, som hønse- og fuglehold kan give er ikke
kun rettet mod landzonen, de mindre hobbyhold af hønsefugle i byzonen skaber de samme grundlæggende problemer
med rottetilhold.

Vi har haft ROTTER…..
MEN... på trods af dette, lykkedes det os at slippe af med
de små bæster, ved at hæve
hønsehuset, hænge foderet
op, og sørge for at hønsene
spiser op hver dag af alt hvad
vi giver dem af køkkenaffald
osv.

Det vigtigste er at der
ikke ligger rester af mad
overhovedet, således at
hønsene spiser op i løbet
af kort tid... Der må ALDRIG være foder tilgængeligt om natten

Jeg undersøger
jævnligt området
omkring hønsegården for rottehuller og
tager foderautomaten ind i en lukket
beholder om natten.

Gode råd i forbindelse med fuglefodring
• Foderbræt placeres så vidt muligt helt fri af vegetation
• Der fodres med begrænset mængde mad, således at der spises op inden for kort tid
• Efterlad ikke foderrester efter skumring
• Fjern alle nedfaldne foderrester inden skumring
• Opbevar foder i rottesikker container
• Hvis der er/kommer rotter ophør straks med
fuglefodring

Hønsegården er her rottesikret med volierenet
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