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?
I miljølovgivningen skelnes der imellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikkeerhvervsmæssigt dyrehold. Det er alene antallet af dyr der er afgørende for,
hvornår et dyrehold betragtes som erhvervsmæssigt.
Et hestehold på 5 eller flere heste med tilhørende føl (op til 12 mdr.)
betragtes som et erhvervsmæssigt dyrehold. Et erhvervsmæssigt dyrehold er
omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og skal have
regelmæssigt miljøtilsyn fra kommunen.
Et hestehold op til og med 4 heste med tilhørende føl (op til 12 mdr.)
betragtes som et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Et ikke-erhvervsmæssigt
dyrehold er omfattet af bestemmelserne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. I
særlige tilfælde kan myndighederne bestemme at reglerne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen også gælder for et ikke-erhvervsmæssigt
dyrehold.
Anmeldelse af hestehold, husdyranlæg og
gødningsopbevaringsanlæg
Etablering, udvidelse og ændringer af erhvervsmæssigt hestehold, stalde og
gødningsopbevaringsanlæg skal anmeldes til Varde Kommune jf. § 42 i
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Anmeldelsen sendes til teknik@varde.dk
Det skal ligeledes anmeldes, hvis der etableres hestehold i eksisterende
bygninger.
Ansøgning om miljøtilladelse
Hvis produktionsarealet for hestene overstiger 200 m2, skal der i stedet
søges om en miljøtilladelse. Produktionsarealet er det areal i fast placerede
læskure og stalde, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at
afsætte gødning.
I tilfælde hvor hestene kun er opstaldet inde i perioden fra 1. oktober til 15.
maj, skal der først søges om miljøtilladelse ved et produktionsareal på 300
m 2.
Ansøgning om miljøtilladelse jf. §3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
sendes til Varde Kommune via www.husdyrgodkendelse.dk

Stalde
Stalde skal indrettes således at der ikke kan ske forurening af omgivelserne,
herunder vandforsyningsanlæg og grundvand. Stalde til erhvervsmæssigt
hestehold skal forsynes med tæt bund. Gulvene skal kunne modstå belastning fra
hestene samt de redskaber, som anvendes i staldene, herunder for eksempel
maskiner.
I stalde til heste uden afløb skal stalden holdes tør ved at give rigeligt med
strøelse. Hvis der er afløb i stalden, skal afløbet være tilsluttet en
opsamlingsbeholder. Den opsamlede væske skal udspredes på markerne til
gødskningsformål.
Læskure
Regler for flytbare og stationære læskure findes i Varde Kommunes folder ’Regler
for læskure på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold’.
Gødning
Fast gødning fra heste, møddingssaft og vand fra stalde skal oplagres og
anvendes til gødskningsformål. Den faste gødning skal opbevares på et godkendt
anlæg, der opfylder bestemmelserne i miljølovgivningen. Godkendte anlæg er:
• 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 (Arkivnr. 103.06-08). 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.
Hestegødning opfylder ikke umiddelbart lovgivningens bestemmelser for
opbevaring i markstakke. Det er derfor ikke tilladt at opbevare gødning fra heste i
markstakke. En undtagelse er dybstrøelse der har ligget i en stald eller på
møddingsplads i 3-4 måneder, og som derfor betragtes som kompost. Kompost
må opbevares i markstakke – læs mere herom i Varde Kommunes folder om
markstakke.

Etablering, udvidelse og ændring af stalde, opbevaringsanlæg til
husdyrgødning, folde, fodertrug, vandtrug og lign.
Er ikke tilladt:
• i et i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt
byzone- eller sommerhusområde
• i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet boligog erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse,
institutioner, kreative formål og lignende
• i en afstand mindre end 50 m fra de 2 først nævnte områder, eller
• i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse (gælder ikke folde).

Stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning til erhvervsmæssigt dyrehold
må ikke etableres inden for følgende afstande:
• 25 m til ikke almen vandforsyning.
• 50 m til almen vandforsyning.
• 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m 2.
• 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
• 15 m beboelse på samme ejendom.
• 30 m til naboskel.
Etablering og ændringer af stald, mødding med videre skal anmeldes til
kommunen.
Brugerbetaling
I forbindelse med miljøtilsyn samt sagsbehandling af miljøtilladelse og
anmeldelse om hestehold, opkræves et sagsgebyr til dækning af
myndighedernes omkostninger til tilsyn, tilladelser med videre i henhold til
Brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Lovgivning
Du kan læse mere om reglerne i:
• Husdyrgødningsbekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om miljøregulering af
dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning. Bekendtgørelse
nr. 1176 af 23/07/2020.
• Miljøaktivitetsbekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om miljøregulering af
visse aktiviteter”. Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017.
• Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om godkendelse
og tilladelse m.v. af husdyrbrug”. Bekendtgørelse nr. 1261 af
29/11/2019.
• Varde Kommunes ”Vejledning om markstakke” (komposteret
husdyrgødning).
• Varde Kommunes ”Regler for læskure på ejendomme med
erhvervsmæssigt dyrehold”
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
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