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Enhedslisten har spurgt om følgende:
Hr¡ordan mener :'ådmanden, at bestemmelsen om husdyrhold i lejekontrakter mei{em Aarhus Komrnune og koionihaverne skal fodolkac?

TEKNIK OG MIL.Jø
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L{ener rådrnanden, at mindre dyrehoid kan girre ei fornuftigt tiiskud tii

Faellesadmin istrationen

Aarhus Kommune

3.

havernes bícdiversitet?
Hvilke risici mener rådmanden der er forbundet med f.eks. ai have
høns, kaniner eller biei" i haven?

Hermed svar på nedenstående spørgsmå|, fremsat den 23. oktober 2019.

Ad 1. Hvondan mener Rådnnar¡den, at bestemmelsen om "husdyrhold" i
lejekontrakterne mellenn Aarf¡us Komrnu ne og kolon ihaverne skal fortolkes?
Der ligger 3.200 koionihaver på kommunaijord íordeli på fire lejekontrakier.
l-io,redkontrakten er mellem A.arhus Kornmune og Kolonihaveforbundet Aarhusk;"eds, som Cækkei- ca. 3"000 haver.
,åf kcntrakten fremgår dei af $7 stk. 3 "at husdyrhold ikke er tilladt"- I et tillæg
tii kontrakten er indføjet en dispensationsmuiighed. "Dispensation kan først
opnås efter en forenings generalforsamiings besíuining, og dispensatíonen
er betinget af, ai husdyrholdet kun omfatter en ht¡nd/kat, stuefugle eller lignende!!..

Udgangspunktet for forvaltningen er, at Aarhus Kommune har en aftale med
Kolonihaveforbundet, som er en paraplyorganisation for de 3.000 kolonihaver. Kontraktens ordlyd gælder for alle haveforeninger, der er medlem af Kolonihaveforbu ndets Aarh uskreds, men den overordnede administration
håndteres af Kolonihaveforbundets Aarhuskreds i en dialog med Aarhus
Kommune.
Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra havelejere om muligheden for at have fx nogle få høns. Forvaltningen har i den forbindelse oplyst,
at Aarhus Kommune er villige til en genforhandling og præcisering af
spørgsmålet vedrørende husdyrhold, da forvaltningen er enig i, at begrebet
husdyrhold kan opdateres til mere nutidige forhold og ikke umiddelbart ser
problemer i forhold til at give tilladelse til mindre husdyrhold i form af høns,
kaniner og bier.
Da kontrakten er indgået mellem Aarhus Kommune og Kolonihaveforbundets Aarhuskreds, er det forvaltningens opfattelse, at en aandring af bestemmelserne om husdyrhold skalske gennem en dialog med
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Kolonihaveforbundets Aarhuskreds. Forvaltningen har derfor henvist den enkelte havelejer til deres organisation for herigennem at øve indflydelse.
Denne melding er også sendt direkte til Koloníhaveforbundet, men de har
ikke ønsket at åbne en dialog om emnet og holder fast i den nuvaerende fortolkning af husdyrhold.
Aarhus Kommune mener ikke at kunne gå videre med en nyfodolkning af
"husdyrhold" uden samtykke med haveforeningerne, som er demokratisk
valgte blandt havelejerne i foreningen.

Ad 2. Mener rådn¡anden, at mindre dyreÍrold kan give et fornuftigt tilskud til haverr¡es biodiversitet?
Forvaltningen vurderer, at mindre husdyrhold iform af bíer, høns, kaniner,
m.v. vil have begrænset betydning for biodiversiteten i kolonihaverne.

Ad 3. l-lvilke risici ¡me¡'ler nådrnanden, der er forbu¡'¡det nned f.eks" at
have høns, kaninen eller bien i haven?
Forvaltningen vurderer ikke umiddelbart, at der er større risici forbundet med
mindre husdyrhold i kolonihaver. Der vil dog skulle være opmærksomhed
på, at dyr, jf. dyreværnslovens $ 3, stk. 3, skal tilses mindst en gang dagligt,
og at overnatning i haverne samtidig kun er tilfadt í perioden marls til oktober, hvilket vil skulle taenkes ind i en eventuel ny løsning.
Et andet opmærksomhedspunkt er risikoen for rotter, da de komnner, hvor
der er føde. Aarhus Kommune har dog udarbejdet en folder, der fortæller om
hvordan man undgåi rottei, lrvis inán
et rninclre hønsehold i haven
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Husdyr i Kolonihaver
Det er en gammel besiemmelse og beiyder nok oprindeligt at man ikke må
have nyttedyr, altså grise, får og lignende. Kolonihaverne var jo oprindeligt
nyttehaver, hvor udbyttet af haven gav et vigtigt tilskud til den enkelte families husholdninE.
lMange koionister vii gerne have en muiighed for at have ude gående fugle
som 5-6 høns, duer o.1., i haven, men det kan de ikke lovligt ifølge lejekontrakten og som den bliver fortolket.
I villahaver, baggårde, i de tidligere ø-haverne på Århus Ø, som alle er i byzane 'er det muligt at hai¡e høns, kaniner, bier mm under henvisníng til míljølovgivningens bestemmelser om ikke erhr¡ervsmæssigt dyrehold. Det
sâmme er gældende i kolonihaver på egen jord, men altså ikke i kolonihaver
på kommuneejet jord.
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