Vejledning om
hestehold

Heste hører til på landet
Hvor må man have heste?
Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i
sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til
boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er det heller ikke tilladt at
holde heste. Kommunen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra
reglerne.

Hvornår er dyreholdet erhvervsmæssigt?
Miljølovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikkeerhvervsmæssigt dyrehold.
I den forbindelse er det alene antallet af dyr der er afgørende for,
hvornår et dyrehold betragtes som erhvervsmæssigt. Det vil sige at der
ikke skelnes mellem hobbylandbrug og heltidslandbrug.
Max. 4 heste med tilhørende føl betragtes som ikke-erhvervsmæssigt
dyrehold.
Erhvervsmæssigt landbrug er omfattet af bestemmelserne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Erhvervsmæssigt landbrug skal have
miljøtilsyn fra kommunen.
Ikke- erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af bestemmelserne i
miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
I særlige tilfælde kan myndighederne bestemme at reglerne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen også skal gælde for et ikkeerhvervsmæssigt landbrug.

Stalde
Stalde skal indrettes således at der ikke kan ske forurening af omgivelserne,
herunder vandforsyningsanlæg og grundvand.
Stalde skal forsynes med tæt bund. Afløb er normalt ikke nødvendigt fra
stalde til heste. Dog skal man sørge for at holde stalden tør ved at give
rigeligt med strøelse. Det kan dog være en god ide at etablere afløb i
stalden, så vand fra rengøring af stalden kan opsamles.
Hvis der er afløb i stalden skal dette være tilsluttet en opsamlingsbeholder.
Den opsamlede væske skal udspredes på markerne til gødskningsformål.
Gulvene skal derudover kunne modstå belastning fra hestene samt de
redskaber, som anvendes i staldene, herunder for eksempel maskiner.

Gødning
Fast gødning fra heste, møddingssaft og vand fra stalde skal oplagres og
anvendes til gødningsformål.
Hestegødningen opfylder ikke umiddelbart lovgivningens bestemmelser for
opbevaring i markstakke, selvom hestegødningen normalt er meget tør. Det
er derfor ikke tilladt at opbevare gødning fra heste i markstakke. En
undtagelse er opbevaring af kompost i markstakke – læs mere herom i
folderen om markstakke.
Den faste gødning skal i stedet opbevares på godkendte anlæg, der opfylder
bestemmelserne i miljølovgivningen. Et godkendt anlæg kan for eksempel
være:
• Møddingsplads med tæt bund og afløb til møddingssaftbeholder
• Lukket container placeret på tæt bund med afløb til
opsamlingsbeholder
• Møddingshus med afløb til opsamlingsbeholder
• Lukket container der er godkendt til opbevaring af husdyrgødning, jf.
landbrugets byggeblade. Disse containere er undtaget for kravet til
placering på tæt bund med afløb til beholder.
Fast gødning placeret på møddingplads eller i møddingshus skal være
overdækket.

Anmeldelse af dyrehold og byggeri
Inden du etablerer hestehold, stald, mødding med videre, skal dette
anmeldes til Kommunen.
Skema til anmeldelse af landbrugsbyggeri kan du få ved henvendelse til
Varde Kommune på telefon 79 94 68 00, eller finde skemaet på Varde
Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk
Der skal ligeledes ske anmeldelse, hvis der etableres hestehold i
eksisterende bygninger eller på et nedlagt landbrug.

Brugerbetaling
I forbindelse med tilsyn samt sagsbehandling af anmeldelse om hestehold,
opkræves et sagsgebyr til dækning af myndighedernes omkostninger til
tilsyn, tilladelser med videre i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Lovgivning
Du kan læse mere om reglerne i:
• Husdyrgødningsbekendtgørelsen ”bekendtgørelse om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. ”
bekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012
• Miljøaktivitetsbekendtgørelsen ”bekendtgørelse om miljøregulering
af visse aktiviteter” bekendtgørelse nr. 639 af 13/06/2012
• Varde Kommunes ”Vejledning om markstakke”
Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt der må holdes heste på din ejendom, eller har
du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Varde Kommunes
miljøafdeling på telefon: 79 94 68 00

