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[VEJLEDNING OM HESTEHOLD]

Hvor må man holde hest?
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.
Anmeldelse af dyrehold
Inden du etablerer et hestehold, stald eller mødding mv. skal dette anmeldes til kommunen.
Skema til anmeldelse af dyrehold kan fås ved henvendelse til Hillerød Kommune på tlf. 7232
2164 eller kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside:
http://www.hillerod.dk/da/ForBorgere/Miljoe_Energi/Landbrug/Etablering_udvidelse_og_aendri
ng.aspx

Hvornår er dyreholdet erhvervsmæssigt?
Miljølovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikke-erhvervsmæssigt
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.
For at falde ind under definitionen for ikke-erhvervsmæssige hestehold skal der være mindre
end 4 heste på ejendommen.
Erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af bestemmelserne i Bekendtgørelse om husdyrbrug og
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. - også kaldet
"Husdyrgødningsbekendtgørelsen".
Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af bestemmelserne i Bekendtgørelse om
miljøregulering af visse aktiviteter.
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Beregning af dyreenheder (DE) for heste

Enhed
Heste under
300 kg
Heste mellem
300-500 kg
Heste mellem
500-700 kg
Heste over
700 kg

1 årshest

Antal enheder
til 1 DE
4,7

1 årshest

2,9

1 årshest

2,3

1 årshest

1,9

Regneeksempel: 5 heste med en vægt under 300 kg
giver 5/4,7= 1,1 DE

Tilladelse eller miljøgodkendelse til dyrehold
Hillerød Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for alle ejendomme med dyrehold i
kommunen. Ved etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdets størrelse, samt renovering
eller opførelse af nye bygninger i forbindelse med landbrugsproduktion, skal Hillerød Kommune
orienteres om dette og evt. give tilladelse/godkendelse til dyreholdet og/eller bygninger.
Det er derfor vigtigt, at kommunen informeres, inden du påbegynder etablering eller ændring
på din ejendom.
På husdyrbrug fra 15 til 75 dyreenheder skal du inden du foretager etableringer, udvidelse
eller ændringer, have en tilladelse fra kommunen. Ansøgning om tilladelse findes på:
http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Miljoe_Energi/Landbrug/Etablering_udvidelse_og_aendring.
aspx
Er der over 75 dyreenheder på husdyrbruget, skal du have en miljøgodkendelse inden der
foretages den ønskede etablering, udvidelse eller ændring. Ansøgning om miljøgodkendelse af
husdyrbrug skal indsendes til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk
Opbevaring og anvendelse af gødning
Gødning fra dyrehold skal anvendes til gødningsformål, og må ikke brændes eller bortskaffes
på anden måde.
Fast gødning fra heste skal opbevares på godkendte anlæg, der opfylder bestemmelserne i
miljølovgivningen.
Et godkendt anlæg kan f.eks. være:
Møddingsplads med tæt bund, afgrænset af min. 1 m høj mur eller 2 m bred randzone,
samt afløb til opsamlingsbeholder.
Lukket container placeret på tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder, der opfylder
bestemmelserne i Landbrugets Byggeblad.
Møddingshus med tag, fast bund og afløb til opsamlingsbeholder.
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Krav til indretning af anlæg
Stalde, møddingspladser, vaskepladser, opsamlingsbeholder for flydende gødning m.m. skal
indrettes således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder
vandforsyningsanlæg og grundvand. Stalde skal forsynes med tæt bund, og afløb til
opsamlingsbeholder. Hestestalde skal ligeledes indrettes i overensstemmelse med regler for
hold af hest (lov om hold af heste). Er der indrettet vaskeplads skal afløb herfra også ledes til
opsamlingsbeholder. Dette kan f.eks være den samme beholder, som modtager saft fra stald
eller møddingsplads.
Anlæg skal overholde de afstandskrav som fremgår af nedenstående tegning.

Hvornår kan gødningen lægges i markstak?
Hestegødning der dagligt eller med dages mellemrum udmuges fra hestestalde opfylder ikke
lovgivningens bestemmelser for opbevaring i markstak, selv om hestegødning normalt er
meget tør og tørstofindholdet er over 30 %. I henhold til gældende regler må "frisk"
hestegødning, uanset tørstofprocent, derfor ikke udlægges i markmøddinger. Kompost kan dog
opbevares i en overdækket markstak. Ved kompost forstås husdyrgødning, som har undergået
en komposteringsproces, det vil sige en findeling, blanding og beluftning, som medfører en
kraftig omsætning af gødningen og den iblandede halm eller anden strøelse. Dybstrøelse, der
har ligget i en stald i mindst 3-4 måneder vil ofte være så kompostlignende, at det kan
opbevares som kompost i en tæt overdækket markstak. Ved tæt overdækning forstås
anvendelse af plastik eller fiberdug, der dækker hele stakken og fastholdes, så materialet ikke
påvirkes af vind og vejr. Markstakke må maksimalt ligge på samme sted i 1 år. Markstakken
skal overholde de afstandskrav, der ses på tegningen.

Fluer, lugt, skadedyr m.m.
Hestehold må ikke medføre gener for naboer!
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Krav til indretning af anlæg
Stalde, møddingspladser, vaskepladser, opsamlingsbeholder for flydende gødning m.m. skal
indrettes således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder
vandforsyningsanlæg og grundvand.
Læskur
Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i
vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet
hvis:
De har udviklet et kraftigt og tæt hårlag
er ved godt huld
har adgang til læskur eller bygning, samt
alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.
Opførelse af læskure skal yderligere overholde reglerne i planloven og byggeloven.
Husk at anmelde læskuret til kommunen inden opførelsen.
Folde
Folde skal have en vis størrelse så overgødskning undgås.
Som tommelfingerregel bør der ikke gå mere end 3 heste pr. hektar.
Derudover skal størrelseskravene til folde i Lov om hold af heste overholdes.
Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt græsdække til at opsuge gødningsstoffer, bør der strøs
med halm til opsugning af safter og muges jævnligt, således at der ikke sker forurening af
jord- og grundvand.
Hegning
Ved etablering af hegn i det åbne land bør det sikres, at materialevalg og farve samt placering
af hegn ikke virker skæmmende i landskabet.
Der må ikke indhegnes med pigtråd.
Ridebaner
Etablering af ridebaner kræver landzonetilladelse fra kommunen inden de anlægges.
Dog kan stutterier, efter en konkret og individuel vurdering evt. fritages for landzonetilladelse.
I ansøgningen skal bl.a. oplyses hvilke materialer der anvendes som drænlag.

Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød |

5

1. marts 2011

[VEJLEDNING OM HESTEHOLD]

Byggeri kræver anmeldelse eller ansøgning
Ifølge planloven kan det kræve landzonetilladelse, hvis du opfører bebyggelse eller ændrer
anvendelsen af eksisterende bebyggelse.
Byggeri der er tilknyttet egentlig landbrugsmæssig drift, kan som oftest tillades ud fra en
anmeldelse.
Det er kommunen, der ud fra din beskrivelse af og begrundelse for det ønskede byggeri tager
stilling til, om det kræver landzonetilladelse eller ej.
Vær opmærksom på, at de fleste former for byggeri vil kræve en efterfølgende byggetilladelse,
også selvom der er tale om bygninger til landbrugets drift.
Brugerbetaling for tilsyn m.m.
I forbindelse med tilsyn og godkendelse af hestehold større end 3 dyreenheder opkræves et
gebyr til dækning af myndighedens omkostninger til tilsyn, sagsbehandling, tilladelser, m.v..
Spørgsmål
Er du i tvivl, om der må holdes heste på din ejendom eller har du andre spørgsmål er du
velkommen til at kontakte Hillerød Kommune på tlf. 7232 0000 eller email: miljo@hillerod.dk.
Øvrige oplysninger findes på kommunens hjemmeside.
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