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GUIDE OM HUSDYRHOLD 
HVORDAN SKAL DU FORHOLDE DIG TIL REGLERNE OM 

HUSDYRHOLD? 

 
 
 

 
 
 
 
HVAD ER TILLADT I MARIENLYST?  
 
Hver husstand må have to husdyr, dvs. enten en kat og en hund eller to katte eller to 
hunde. Dyrene skal registreres hos Østjysk Bolig. Det er tilladt for katte at færdes uden for 
egen have, såfremt de er kastreret/steriliseret og øremærket. Andre dyr skal føres i snor 
eller holdes i bur/kasse.  
 
Det er tilladt at holde kæledyr i bur indendøre, f.eks. kanin, fugl, hamster mv. Det er tilladt 
at holde fugle, dog ikke duer. Der må ikke holdes særlige dyr iflg. fødevareministeriets 
bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr (bekendtgørelse nr. 1261 af 
17.11.2015).  
 
Det er tilladt at etablere et havebassin, hvis dette indhegnes, så børn ikke kan komme til 
bassinet. Havebassinet skal fjernes og haven skal reetableres ved fraflytning. 
 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=D8ASMFg0fio67M&tbnid=cpCXyrw3DrpW1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://hundenyheder.dk/hundepoter-pa-vaeggen/&ei=V1pWUompCKLw4QSxv4DIDQ&psig=AFQjCNGWnRfYhO4qNO7BSYmpaGJlksgKJQ&ust=1381477335184667
http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=D8ASMFg0fio67M&tbnid=cpCXyrw3DrpW1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://hundenyheder.dk/hundepoter-pa-vaeggen/&ei=V1pWUompCKLw4QSxv4DIDQ&psig=AFQjCNGWnRfYhO4qNO7BSYmpaGJlksgKJQ&ust=1381477335184667
http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=D8ASMFg0fio67M&tbnid=cpCXyrw3DrpW1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://hundenyheder.dk/hundepoter-pa-vaeggen/&ei=V1pWUompCKLw4QSxv4DIDQ&psig=AFQjCNGWnRfYhO4qNO7BSYmpaGJlksgKJQ&ust=1381477335184667
http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=D8ASMFg0fio67M&tbnid=cpCXyrw3DrpW1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://hundenyheder.dk/hundepoter-pa-vaeggen/&ei=V1pWUompCKLw4QSxv4DIDQ&psig=AFQjCNGWnRfYhO4qNO7BSYmpaGJlksgKJQ&ust=1381477335184667


Husdyr afd. 20 - Marienlyst    

Afdeling 20 – revideret juli 2020  2 
 

 
DET SIGER LOVEN  
Dyreholdet er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. beskrevet i 
’Bekendtgørelse af lov om hunde af 12/4 – 2010’, samt i ’Lovændring af lov om hunde og 
dyreværnsloven af 25/6-2010’, heri står blandt andet:  
Hunde skal være øretatoveret eller chipmærket samt registreret i Dansk Hunderegister.  

Hunde skal bære halsbånd forsynet med skilt, der angiver ejerens navn og adresse.  

 

Hunde skal være forsikrede. Dette sikrer at afdelingen holdes skadesløs i tilfælde af at 
hunden forårsager skader.  

Hunde skal holdes under opsyn og være i snor på fællesarealer, stier, gader, pladser og 
grønne arealer, der er åbne for almindelig færdsel.  

 

Hunde må ikke forstyrre de omboendes ro ved gentagende gøen eller tuden.  

Hunde må ikke deltage i hundekampe.  

Hunderacer der er nævnt i loven, samt krydsninger hvor en af disse racer indgår, er ikke 
tilladt.  

Katte må ikke færdes uden for ejerens bopæl.  
 
REGISTRERING AF HUSDYR  
Du skal registrere dit husdyr hos Østjysk Bolig ved et tillæg til din lejekontrakt. Tillægget 
fås ved at kontakte Østjysk Bolig. Registreringen skal ske senest en måned efter 
anskaffelse af husdyret.  
Hvis tilladelsen til at holde husdyr ophæves ved et senere afdelingsmøde, har man ret til at 
beholde allerede anskaffede og registrerede dyr. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


