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Regler for husdyrhold 

1. Disse regler gælder i Porskær, hvor det er tilladt at have én (1) hund eller én (1) kat.  

 

2. Husdyrhold skal i hvert enkelt tilfælde anmeldes, godkendes og registreres hos ALBOA. Det er 

lovpligtigt, at hunden holdes forsikret, og at hunden er tilmeldt Dansk Hunderegister.  

 

3. Ved husdyrhold forstås i denne forbindelse hunde og katte. Muskelhundel kamphunde og 

krydsning heraf tillades ikke og må heller ikke komme på besøg. Aktuelliste over ikke tilladte racer 

oprettes og vedligeholdes af administrationen. Andre slags kæledyr, f eks. duer, høns, aber, ilder 

m.v. tillades ikke.  

 

4. Tilladelsen gælder i én (1) bolig. Ved flytning skal der søges ny tilladelse.  

 

5. Tilladelsen gælder ét (1) bestemt dyr. Udskiftes dyret skal der søges ny tilladelse.  

 

6. Der må maksimalt holdes ét husdyr i hver bolig.  

 

7. Avl og handel med husdyr er ikke tilladt.  

 

8. En hund på besøg er tilladt. Den må højest overnatte en UGE om måneden, men det må ikke 

overlappe næste måned.  

 

9. Husdyret skal altid føres i snor indenfor boligforeningens område. 

 

10. Husdyret må ikke ved glubskhed, utidig gøen, hylen m. v. være til ulempe eller gene for andre 

beboere eller for afdelingens bygninger og anlæg.  

 

11. Husdyret må ikke luftes på afdelingens legepladser eller andre fællesområder og ejeren er 

ansvarlig for, at der ikke sker forurening. Skulle der ske uheld, skal ejeren straks sørge for fornøden 

rengøring.  

 

12. Husdyret skal være ansvarsforsikret, således eventuelle skader, som husdyret direkte eller 

indirekte måtte forvolde, bliver erstattet.  

 

13. Husdyret skal bære identifikation i halsbånd med oplysning om ejer og forsikringsselskab.  

 

14. Ved hoved- og/eller bryggersdør skal der markeres med skilt, såfremt der holdes hund eller kat.  

 

15. Mislighold af det lejede som følge af husdyrhold skal betales af lejeren.  

 

16. Husdyret bør holdes vaccineret.  

 

17. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelse til husdyrhold straks blive ophævet 

(såfremt klagen vedrører forurening af eks. sandkasser, kan ejeren afkræves erstatning til 

udskiftning af sand eller lign.).  
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18. Hvis tilladelsen ophæves efter pkt. 17, har ejeren pligt til straks at sørge for, at husdyret fjernes 

fra boligen og ejeren er gjort bekendt med, at overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejemålet 

betragtes som misligholdt. 

 

Oversigt over hunderacer der ikke er tilladt i afd. 71, 

Porskær 

Krydsninger, hvor disse racer indgår - er heller ikke tilladt.  

 

• Alano  

• Alapaha blue blood Bulldog  

• Amerikansk Bulldog  

• Amstaff  

• Bandog  

• Boerboel  

• Bull terrier  

• Bullmastiff 

• Bully Kutta  

• Cane Corso  

• Dogo Argentino  

• Dogo Canario  

• Dogue Brasileiro  

• Dogue De Bordeaux  

• Fila Brasileiro  

• Guatemalan Bull Terrier  

• Gull Terr  

• Irish Staffordshire Terrier  

• Mastiff  

• Neapolitan mastiff  

• Perro de Presa Canario  

• Perro de Presa Mallorquin  

• Pitbull  

• Rottweiler  

• Staffordshire Bullterrier  

• Tosa-Inu  

 

Listen er udskrevet fra www.kamphund.com  

 

 

 

Foranstående er revideret på ordinært afdelingsmøde 

den 23. januar 2010 

Afdelingsbestyrelsen 

2010 

 

Foranstående husdyrregler erstatter alle tidligere udsendte regler for husdyrhold 
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