
 

Evaluering af Silkeborg Kommunes kampagnetilsyn 2016 og 2017 

 
Tema:  

Tilsyn med og information om miljøreglerne for hestehold i henhold til Bekendtgørelse nr. 865 

af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 

 
Formål: 

Erfaringer viser at der gives flere miljømæssige bemærkninger ved hestehold som ikke før har 

fået udført miljøtilsyn. 

Erfaring viser også, at vi ikke har kendskab til mange af hesteholdene i Silkeborg Kommune.  

Silkeborg Kommune har derfor brugt kampagnetilsyn til at orientere de ”ukendte” ejere af 

erhvervsmæssige hestehold.   

Det forventes, at kampagnen vil bidrage til en god dialog om bekendtgørelsens regler og en 

synliggørelse af, hvad hesteejere kan forvente af kommunen som myndighed. 

 
Succeskriteriet: 

At få registreret så mange erhvervsmæssige hestehold som muligt.  De registrerede hestehold 

får regelmæssigt tilsyn af Kommunen, hvor der bliver ydet vejledning i de aktuelle miljøregler 

samt håndhævet eventuelle overtrædelser af reglerne.  

Mange hesteejere er overrasket over de skrappe miljøreglerne.  Silkeborg Kommune vil derfor 

gerne sikre, at forholdene holdes i orden til enhver tid.  

 
Effekten af kampagnen: 

Silkeborg Kommune har gennem SEGES modtaget information om alle registrerede hesteejere 

i Silkeborg Kommune. Ejerne er skriftligt blevet informeret om miljøregler og krav til 

hestehold. I den skriftlige henvendelse blev alle hesteejere bedt om at oplyse hvor mange 

heste de ejer og opstaldningsadresse. I det samme brev blev der vedsendt en 

informationsfolder om generelle miljøregler der vedrører erhvervsmæssige hestehold samt 

information om en fysisk tilsynskampagne i 2017.  

Der blev orienteret ca. 134 hesteejere i Silkeborg Kommune i 2016.  

Tilbagemelding blev modtaget fra 36 hesteejere. Der blev gennemført fysisk tilsyn med 27 

adresser efterfulgt af en del af telefoniske henvendelser.  

Der er pt. Registreret 18 nye erhvervsmæssige hestehold.  

  



På tilsynene var der især problemer med opbevaring af fast husdyrgødning. Det forventes 

derfor at flere fremadrettet vil have tilstrækkelig opbevaringskapacitet samt overdække 

møddinger og markstakke. Den miljømæssige gevinst heraf vil være en lavere 

ammoniakfordampning samt mindre sandsynlighed for uheld ved overløb fra møddingspladser 

til vandløb, dræn og bar jord. 


