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Etablering af ridehaller i landzone i forbindelse med stutteri – erhvervsmæssigt 
nødvendig – størrelsen af ridehal. 

Naturklagenævnet har behandlet flere sager om opførelse af ridehaller i forbindelse med 
stutteridrift. Hallerne ønskes ofte opført i en størrelse så de internationale krav til en 
dressurbane på 20 x 60 m kan opfyldes. 

Efter Naturklagenævnets praksis betragtes stutteri som en landbrugsmæssig virksomhed, 
såfremt der som udgangspunkt er 5-7 avlshopper. Det forudsætter dog altid en samlet 
konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på virksomhedens mere eller mindre 
professionelle/kommercielle karakter i modsætning til mere hobbypræget virksomhed. Hvis 
der er tale om et erhvervsmæssigt stutteri, vil en ridehal kunne være erhvervsmæssigt 
nødvendig til opdræt og tilridning af ungheste. 

En ridehal til opdræt af heste behøver i almindelighed ikke at være større end ca. 800 m². 

Der skal være et passende forhold mellem bygninger og jordtilliggende. Ridehal på helt små 
ejendomme – under 5 ha - vil som udgangspunkt altid kræve en landzonetilladelse. 

Opførelse af bygninger mv. til virksomheder af ikke jordbrugsmæssig karakter – dvs. 
bygninger der ikke har jordbrugsformål for øje, som f.eks. rideskole eller hestepension - 
kræver altid landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 

I en sag fra Fredensborg-Humlebæk Kommune, havde en ejer anmeldt opførelse af en 1478 
m² stor ridehal til stutteriformål på en ca. 16 ha stor landbrugsejendom. Ejeren havde 
nærmere redegjort for stutteridriften. På ansøgningstidspunktet var der 5 følhopper på 
ejendommen. I dag er der 6. Kommunen vurderede, at ridehallen ikke var erhvervsmæssig 
nødvendig for ejendommen med det lille antal følhopper og den beskedne produktion af føl, 
og hallen krævede derfor landzonetilladelse efter planlovens § 35. Da kommunen vurderede 
at yderligere byggeri på ejendommen ville forringe oplevelsen af områdets smukke landskab, 
meddelte kommunen afslag på landzonetilladelse. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

"Hvis der er tale om et erhvervsmæssigt stutteri, vil et ridehus kunne være erhvervsmæssigt
nødvendigt til opdræt og tilridning af ungheste. 

Det afgørende for erhvervsmæssig stutteridrift må efter nævnets opfattelse være, at der kan
opføres en ridehal, hvor der kan finde almindelig træning sted. Et sådant behov vil i de 
allerfleste tilfælde kunne opfyldes ved en hal på max 800 m². 

Nævnet finder i den konkrete sag at måtte lægge til grund, at der er tale om 
erhvervsmæssig stutteridrift, men at størrelsen af hallen på ca. 1478 m² ikke vurderes at 
være erhvervsmæssig nødvendig. 

Det ansøgte kræver således en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1." 



Naturklagenævnet stadfæstede kommunens afslag på landzonetilladelse ud fra de af 
kommunen anførte landskabelige grunde. 

Nævnet præciserede, at ansøgeren har mulighed for uden tilladelse efter planlovens 
landzonebestemmelser at opføre en mindre ridehal, der af kommunen vurderes at være 
erhvervsmæssig nødvendig, i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. § 
36, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2. 
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