Retningslinjer

Råd
Å starte med fjærkre kan gi mye glede og være et flott prosjekt for hele
familien. Høner bidrar til naturlig skadedyr- og ugresskontroll i din hage
og det er stas med ferske egg til frokost. Kommunen har ingenting i mot
at man starter opp med fjærkrehold så lenge man ivaretar dyrevelferden,
følger noen enkle råd og kjenner til hvilke regler som gjelder.
Ti råd for hobbyfjærkre-eiere
Planlegg godt før du skaffer deg fjærkre og ha alt du trenger klart
før du tar imot dem!
Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærkre-eiere. Ikke begynn
med mange raser.
Renhold er essensielt for trivsel for fjærkreet, deg og naboene.
Ikke mat i luftegården, kun gress. Da unngår du å fòre andre dyr,
og du utsetter ikke dine fjærkre for smitte fra viltlevende dyr.
Hold alle fjærkre på din eiendom.
Hold dyrene inne om natten, så er de tryggere.
Haner galer! Ta hensyn til naboene. Isoler hønsehuset, blend
eventuelle vinduer.
La naboene våkne før du slipper ut hønene!
Gi naboene egg og gjødsel, da har du dialog og kan ta opp
eventuelle spørsmål/klager på et tidlig stadium. Da vil de kanskje
hjelpe til med å stelle dem hvis du skal bort en helg.
Fjærkrehold skal være en ressurs i ditt nærområde, ikke et
problem!
Kilde: Norsk rasefjærfeforbund
Du finner flere gode råd og mer informasjon på nettet.

Etter Folkehelseloven skal hold av høner/haner eller andre fjærkre ikke
påføre naboer helseplager, dvs. støy- og eller luktplager. Punktene
under er veiledende retningslinjer som benyttes av Fredrikstad og flere
andre norske kommuner.
Støy
Hønsehuset skal være isolert.
Vinduer og andre åpninger må ikke slippe inn lys om natten.
Hold av haner i tettbebygde boligstrøk frarådes, da hanegal er
uforutsigbart, og kan ha negativ innvirkning på naboers helse.
Dyrene skal lukkes inn for kvelden senest kl. 23 og ikke slippes
ut før kl. 7 på hverdager og kl. 9 på helligdager.
Lukt og skadedyr
Fjærkreholdet skal ikke påføre nærmiljøet sjenerende lukt.
Ekskrementene må behandles på en hygienisk forsvarlig måte
slik at man unngår lukt og skadedyr.
Dersom man skal benytte hønseavfallet som gjødsel skal dette
blandes med jord (nedmoldes).
Fòrer man ute, må matrester fjernes før kvelden.
Fòret skal oppbevares innendørs i egnede, tette beholdere som
ikke tiltrekker seg skadedyr.
Lovverk:

Forskrift om hold av høns og kalkun
Dyrevelferdsloven

