Vejledning om hestehold

- til dig, der har mere end fire heste
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Hurtige spørgsmål og svar
Spørgsmål

Ja

1

Må jeg holde hest i byzone eller sommerhusområde?

2

Skal det anmeldes til kommunen, hvis jeg ønsker et
hestehold på mere end 4 heste på min ejendom?

3

Må jeg afbrænde hestegødning?

4

Skal der være afløb til beholder fra min møddingsplads?

5

Må jeg lægge min hestegødning i markstak, hvis jeg
muger ud dagligt eller et par gange i ugen?

6

Skal komposteret dybstrøelse* i markstakke overdækkes?

x

7

Skal der være afløb til beholder fra hestestalden?

x

8

Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg ønsker en
ridebane?

x

9

Skal jeg anmelde det til kommunen, hvis jeg ser en
rotte på min ejendom?

x

Nej
x

x
x
x
x

* det er kun kompost som må lægges i markstak, dvs. hestegødning som muges ud
mere tit end hver 3-4 måned, må ikke lægges i markstak
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Miljøregler
Når du har mere end fire heste på din ejendom, skal du overholde nogle
bestemte miljøregler. Reglerne omhandler stalden, hestegødningen og om
at undgå væsentlige gener, for eksempel fra fluer.
Miljøreglerne kan du læse om i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi har
samlet de vigtigste miljøregler her i vejledningen.
Hestegødningen kan sammen med strøelsen spredes ud på marken som
gødning.
Den må ikke spredes ud i vinterperioden fra 15. november til 1. februar.
Heller ikke den øvrige del af året, hvis der er fare for afstrømning til dræn,
vandløb eller sø, f.eks. ved kraftig regn.
Gødning og strøelse må ikke afbrændes.
Hvor må man holde hest?
Heste er sidestillet med husdyr og hører derfor til på landet.
Det er ikke tilladt at holde hest i byzone eller i sommerhusområder, der
ved lokalplan er udlagt til boligformål. Dog kan der i særlige tilfælde gives
dispensation. Reglerne gælder også for afgræsning.
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Anmeldelse af hestehold
Inden du etablerer, udvider eller ændrer et hestehold (som bliver større end
4 heste), en stald, eller møddingplads og lignende, skal du anmelde det til
kommunen.
Du skal have en særlig miljøtilladelse, hvis staldarealet (produktionsarealet)
på din ejendom bliver større end 100 m², dog først når det bliver større end
200 m², hvis besætningen alene består af heste. Produktionsarealet er det
areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har
mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig
adgang til.
Vær også opmærksom på:
Opførelse af bygninger eller skure til heste, herunder møddingshus kræver
byggetilladelse (byggetilladelse skal søges via www.bygogmiljoe.dk).
Opførelse af stalde, læskure, etablering af ridebane, ridehal og/eller
møddingplads kan kræve landzonetilladelse.
Rideskole og hestepension kræver landzonetilladelse.
Kommunen har i visse tilfælde mulighed for at dispensere fra overholdelse af
nogle af afstandskravene.
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Miljøtilsyn og brugerbetaling
Kommunen har som udgangspunkt pligt til at føre miljøtilsyn med alle dyrehold
over en vis størrelse. Der kan være brugerbetaling for miljøtilsyn.
Kommunen fører også særlige tilsyn med opbevaring af husdyrgødning.
Fire heste eller færre?
Hvis du på din ejendom kun har fire heste med føl eller færre, skal du som
udgangspunkt ikke leve op til nogen bestemte miljøregler. Du skal dog holde
afstand til bebyggede områder.
Hesteholdet må ikke etableres i byzone, sommerhusområde eller i område i
landzone, som i lokalplan er udlagt til bolig eller blandet bolig og erhverv.
Husk at opførelse af bygninger/skure til heste og anlæg af ridebane kræver
landzonetilladelse og byggetilladelse.
Du skal også være opmærksom på, at hesteholdet ikke kommer til at forurene eller genere dine naboer, f.eks. ved etablering af lys på bygninger
eller ridebaner. Derfor kan det være en god idé at skele til miljøreglerne, der
gælder for hestehold på mere end fire heste.
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Hvornår er hesteholdet erhvervsmæssigt?
Husdyrbrugsloven skelner mellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikke
erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis man har mere end 4 heste, eventuelt med
føl, regnes dyreholdet for værende erhvervsmæssigt.
Erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen1.
Hestehold med 4 heste eller derunder anses for ikke erhvervsmæssigt, men
er omfattet af bestemmelserne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen2.

1 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
2 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
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Krav til indretning af anlæg og bygninger
Stalde, møddingspladser, vaskepladser, opsamlingsbeholder for flydende
husdyrgødning og lignende, skal indrettes således at der ikke kan ske
forurening af omgivelser, herunder vandforsyningsanlæg og grundvand.
Stalden skal være indrettet, så der ikke kan ske forurening. Stalden skal
have et fast, tæt gulv, der kan tåle påvirkningen fra heste og de redskaber,
der bruges i staldene. Afløb fra stalden, skal føres til en tæt opsamlingsbeholder. Dog vil der i nogen tilfælde, som ved mindre hestehold og læskure
kunne accepteres en anden bund, der kan optage næringsstoffer fra husdyrgødningen.
Ved erhvervsmæssigt hestehold (mere end 4 heste) skal stalde, møddingspladser samt anlæg overholde følgende afstandskrav:
•
•
•
•
•
•
•
•

50
25
15
15
25
15
30
50

meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter

til
til
til
til
til
til
til
til

almene vandindvindingsanlæg
andre vandindvindingsanlæg
vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m²
offentlig vej og privat fællesvej
levnedsmiddelvirksomhed
beboelse på samme ejendom
naboskel
nabobeboelse

Der gøres opmærksom på, at der også er andre regler for hestehold,
herunder indretning af stalde, adgang til folde med mere. Der henvises derfor til Hesteloven3.

3 Bekendtgørelse af lov om hold af heste.
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Møddingplads eller container?
Hestegødningen skal opbevares på en møddingplads med afløb eller i en tæt
container.
SEGES har udarbejdet en serie informationsblade med direkte anvisninger
vedrørende landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter m.v. Serien kaldes “Landbrugets Byggeblade” og der er byggeblade som bl.a. omhandler møddingspladser og container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v.
Møddingpladsen skal have en tæt bund. Der skal være minimum 1 meter
mur eller 2 meter bred randbelægning på møddingpladsen, og der skal være
afløb til en opsamlingsbeholder. Et møddingshus med tag kan i nogle tilfælde
være et alternativ til en møddingplads.
Fast hestegødning, som er iblandet halm eller anden strøelse, skal være
overdækket med plastic eller andet vandtæt materiale, på møddingpladsen
eller i møddingshuset.
Hestegødning kan også opbevares i en overdækket container. Containeren
skal stå på et støbt areal med afløb til en opsamlingsbeholder, eller så skal
den følge forskrifterne i Landbrugets Byggeblad.
Alternativt kan man aftale med en landmand om at aftage hestegødningen
eller aflevere den til et biogasanlæg, som løbende kan modtage hestegødningen.
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Hvornår kan gødningen lægges i markstak?
Hestegødning, der dagligt eller med få dages mellemrum muges ud fra
stalden, opfylder ikke reglerne for opbevaring i markstak, selvom hestegødning normalt er meget tør.
Når en blanding af hestegødning og strøelse har ligget 3-4 måneder på møddingplads, i container eller inde i stalden, er den tilstrækkeligt komposteret til,
at du må lægge den i en markstak. Strøelsen kan være halm, savsmuld eller
lignende. Blandingen skal have et tørstofindhold på mindst 30%.
Markstakken skal med det samme overdækkes med et vandtæt materiale,
for eksempel med en presenning eller plastic.
Det kræver omhyggelighed og store overlap, hvis man bruger flere stykker
overdækningsmateriale. Det er nødvendigt, at overdækningsmaterialet holdes
fast. Til det kan du for eksempel anvende halmballer, bildæk, sandsække eller
lignende.
Markstakken må højst ligge det samme sted i 12 måneder, og en ny markstak må først lægges det samme sted igen efter 5 år. Du skal føre årlige
optegnelser over, hvor dine markstakke er placeret og gemme optegnelserne
i mindst 5 år.

Læskure
Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i max. 12 timer
om dagen, medmindre de har adgang til et læskur, en bygning eller har
tilsvarende mulighed for at gå i læ og ligge på et tørt leje. Størrelsen på
læskure er omfattet af reglerne i Hesteloven.
Opførelse af læskure kan kræve både landzone- og byggetilladelse hos
kommunen. Dette afhænger af størrelse og beliggenhed.
Spørg derfor kommunen inden du sætter det op.

[ 10 ]

Folde
Ethvert hestehold skal have adgang til en fold.
Ved hestehold med 1-4 heste pr. fold, skal hver fold være minimum 800 m²,
og den korteste side skal være mindst 20 m.
Der skal være yderligere 200 m² for hver hest. Det vil sige, at 9 heste
kræver 1800 m². Man må maksimalt have 20 heste pr. fold, jvf. Hesteloven.
Det er ikke tilladt, at have en fold til heste i byzone eller sommerhusområder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Folde skal holdes i en
afstand af min. 50 m fra de nævnte områder samt naboskel. Foder- og
vandtrug og lignende skal endvidere holdes min. 50 m fra nabobeboelser.
Dog kan der i særlige tilfælde gives dispensation.
Hegning
Ved etablering af hegn bør det sikres, at valg af materialer og farver samt
placering af hegn ikke virker skæmmende i landskabet.
Der bør vælges naturlige farver. Der skal til enhver tid være forsvarligt hegnet, således at hestene ikke render ud. Der må ikke anvendes pigtråd.
Ridebaner
Etablering af ridebaner kræver landzonetilladelse fra Skive Kommune inden
anlæggelse. Lovligt anlagte stutterier kan efter en konkret og individuel
vurdering blive fritaget.
I ansøgningen skal der blandt andet oplyses materialevalg til drænunderlag,
beliggenhed samt eventuel belysning. Spørg derfor kommunen inden du
etablerer ridebanen.
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Fluer og skadedyr
Du har pligt til at sikre, at hesteholdet på din ejendom ikke udgør en risiko
for forurening eller generer dine naboer, uanset størrelsen af hesteholdet.
Hestehold kan give problemer med mange fluer, specielt hvis opbevaring af
hestegødning ikke sker korrekt.
For at undgå fluer, er det vigtigt at stalden holdes ren. Tøm så vidt muligt
stalden for gødning i sommerhalvåret, hvis dine dyr er ude. Fjern foderrester
og gødning langs kanter og skillevægge.
Overdækning af hestegødning og strøelse på møddingpladsen, med plastic
eller andet vandtæt materiale, forhindrer fluer i at udklækkes.
Hvis du alligevel oplever mange fluer, kan du bekæmpe dem med f.eks.:
•
•
•
•
•

Fluefangere med lim
Elektriske fluefangere
Biologisk bekæmpelse, f.eks. rovfluer
Kemisk bekæmpelse i dybstrøelsen
Kemiske smøremidler til at smøre på de overflader, som fluerne sidder på

Såfremt der er problemer med rotter skal du anmelde det til kommunen.
Hvad skal du gøre hvis din hest dør?
Som udgangspunkt skal man få den døde hest afhentet af et godkendt firma
som for eksempel DAKA. Der er regler for afhentning af døde dyr som skal
følges.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål om hestehold eller miljøregler, er du velkommen
til at kontakte Skive Kommune, Byg & Miljø på tlf. 9915 6170 eller
e-mail: erko@skivekommune.dk
Se i øvrigt Skive Kommunes hjemmeside www.skive.dk
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