
Har du heste ?

Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold



Heste
Hvornår er et hestehold  
erhvervsmæssigt dyrehold?

Miljølovgivningen skelner mellem erhvervs mæssigt 
dyrehold og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Det er 
her antallet af heste der bestemmer om dyreholdet 
er erhvervsmæssigt. Det vil sige der skelnes ikke  
mellem om det er hobbylandbrug eller heltids
landbrug. Du har et erhvervsmæssigt dyrehold når 
der er mere end 4 heste med føl på ejendommen.

Erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af Bekendt
gørelse om husdyrbrug og erhvervs mæs sigt dyre
hold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ikke 
er hvervs  mæssigt dyrehold er omfattet af Bekendt
gørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Krav til indretning af stalde, møddinger, 
opsamlingsbeholdere og lign.

Stalde, møddinger, opsamlingsbeholdere og lign. 
skal som udgangspunkt være indrettet således, at 
der ikke kan ske en forurening af omgivelserne, 
herunder vandforsyningsanlæg, grundvand, 
vandløb og søer. Der skal være plads nok på 
møddingspladsen eller i stalden til at opbevare 
gødning fra 9 måneders produktion.

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 hest.

Anmeldelse af hestehold

Inden du etablere et hestehold, en stald eller en 
mødding, skal det anmeldes til kommunen.  
Du kan på kommunens hjemmeside  
www.silkeborgkommune.dk læse hvordan du gør 
dette. Her kan du også læse om de forskellige 
regler du kan anmelde dit hestehold efter. Der er 
nemlig forskellige regler, afhængig af hvor stort et 
hestehold, du vil anmelde.
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Stalde

Skal udføres med tæt gulv, f.eks.beton eller andet 
materiale som kan tåle påvirkningen fra heste og 
redskaber brugt i staldene. Fliser og stampet ler, er 
ikke tæt gulv.

Markstak

Hestegødning kan undtagelsesvist ligges i mark
stak, hvis det har ligget i stalden i minimum 6 
måneder inden udlægning i markstak. Markstakke 
skal desuden altid være overdækkede med 
tætsluttende, vandtæt materiale som f.eks. en 
presenning eller plastik.

Anvendelse af hestemøg
Gødning fra dyreholdet skal anvendes til 
gødningsformål og må ikke brændes eller anvendes 
på anden måde. Den nemmeste løsning vil ofte 
være, at få en aftale med en lokal landmand om at 
aftage dit hestemøg.

Fluer

Hestehold giver ofte mange fluer. For at undgå 
fluer, er det vigtigt at stalden holdes ren. Tøm så 
vidt muligt stalden for møg i sommerhalvåret, hvis 
dine dyr er ude. Fjern foderrester og gødning langs 
kanter og skillevægge. Overdæk din gødning hvis 
den ikke opbevares i stalden.

Tilsyn og brugerbetaling

Er dit hestehold over 3 dyreenheder, er din ejendom 
omfattet af reglerne om

brugerbetaling ved tilsyn og godkendelser.

Møddinger
Hestegødning blandet med halm betegnes  
som fast gødning. Opbevaring af fast gødning 
må kun ske:

 -  på møddinger, der er indrettet med tæt bund 
og sider eller randbelægning og afløb til 
opsamlingsbeholder.

 -  I container, placeret på støbt areal med afløb 
til opsamlingsbeholder.

 -  I overdækket og tæt container (efter konkret 
vurdering af kommunen) 

 - i møddingshus med tag og afløb til 
opsamlingsbeholder.

 - Fast gødning skal altid holdes overdækket når 
det ikke opbevares i stalden.
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Vær opmærksom på:

 - opførelse af ny stald kræver byggetilladelse.

 - etablering af møddingsplads kræver 
byggetilladelse.

 - en container til møg skal også overholde 
afstandskrav til nabo, skel osv.

 - der er også afstandskrav til naboer, skel osv. 
ved etablering af markstak.

 - at etablering af ridebane kræver 
landzonetilladelse.

 - at du har pligt til at sikre at dit heste hold ikke 
generer dine naboer, uanset hvor lille eller 
stort dit hestehold er.
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Silkeborg Kommune

Teknikog Miljø

Søvej 3, 8600 Silkeborg 

kommunen@silkeborg.dk
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kontakt Silkeborg Kommune på  
www. silkeborgkommune.dk 

kontakt landbrugsteam på  
landbrug@silkeborg.dk,  

tlf. 8970 1000


