Vejledning om hestehold
Mest til dig som har flere end 4 heste

Miljøregler for indretning og drift af hestehold
Vordingborg Kommune – Byg, Land og Miljø 2019

Miljøregler
Når du har mere end 4 heste på din ejendom, skal du overholde nogle bestemte
miljøregler. Det er uanset, om hestene ejes af én eller flere personer. Reglerne handler om
stalden, hestegødningen og om at undgå væsentlige gener - for eksempel fra fluer.
Miljøreglerne kan du læse om i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi har samlet de
vigtigste miljøregler her i vejledningen. Ud over miljøreglerne skal du være opmærksom på
Hesteloven, som også har nogle regler for hvordan hestehold skal foregå. Hesteloven
administreres ikke af kommunen.

Stalden
Stalden herunder læskure skal være indrettet, så der
ikke kan ske forurening. Stalden skal have et fast,
tæt gulv, der kan tåle påvirkningen fra heste og de
redskaber, der bruges i stalden. Strøelsen i stalden
kan være halm, savsmuld eller lignende. Er der afløb
fra stalden, skal det føres til en tæt
opsamlingsbeholder.

Møddingplads eller container
Hestegødning skal opbevares på en møddingplads eller i container.
Møddingpladsen skal have en tæt bund. Der skal minimum være 1 meter høje sider eller
randbelægning på 2 meter friholdt for husdyrgødning på møddingpladsen. Desuden skal
der være afløb til en opsamlingsbeholder. Der kan også anvendes tætte containere til
opbevaring af hestegødning. Containeren skal stå på et tæt støbt areal eventuelt med
afløb til en opsamlingsbeholder.

Markstak
Når en blanding af hestegødning og strøelse har ligget 3-4 måneder på møddingplads, i
container eller inde i stalden, er den tilstrækkeligt komposteret til, at du må lægge den i en
markstak. Blandingen skal have et tørstofindhold på mindst 30%. Du må højst lade
markstakken ligge samme sted i 12 måneder, og en ny markstak må først lægges det
samme sted igen efter 5 år. Du skal føre årlige optegnelser over, hvor dine markstakke er
placeret og gemme optegnelserne i mindst 5 år.

Overdækning af hestegødning
Hestegødning, som er iblandet halm eller anden strøelse, skal være overdækket med
tætsluttende vandtæt materiale, for eksempel en presenning. Det kræver omhyggelighed
og store overlap, hvis man bruger flere stykker overdækningsmateriale. Det er nødvendigt,
at overdækningsmaterialet holdes fast. Til det kan du for eksempel fasbinde
overdækningen i rafter, kroge eller holde den nede ved at anvende halmballer, bildæk,
sandsække eller lignende. Hvis hestegødning opbevares i en lukket overdækket container,
skal gødningen ikke overdækkes.

Afstandskrav
Stalde, møddingspladser, containere skal overholde nogle afstandskrav.
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Anvendelse af gødning
Hestegødning med strøelse skal som udgangspunkt anvendes som gødning til afgrøder.
Gødningen må kun tilføres markarealer i perioden 1. februar til 15. november. Tilførsel af
gødning på markarealer må ikke ske, hvis der er risiko for, at gødningen ved f.eks. kraftig
regn løber til vandløb og søer. På arealer uden afgrøder skal gødningen nedpløjes inden 4
timer. Hestegødning kan alternativt brændes på godkendte brændingsanlæg – spørg altid
kommunen først om anlægget, du vil sende gødningen til, overholder kravene.

Plantedække
På folde skal der være (eller jævnligt etableres) plantedække på hele arealet. Dette
gælder også for jord folde og folde, etableret med grus. Hvis en fold igennem en længere
periode ikke har bevoksning kan der ske forurening.

Fluer
Hestehold kan give anledning til fluer. Derfor er det vigtigt, at stalden holdes ren. Er
hestene på døgnfold i sommerhalvåret, er det en god ide at tømme stalden for strøelse,

gødning og foderrester. Overdækning af gødning på møddingspladsen giver også mindre
forekomst af fluer på ejendommen.

Hvad skal du mere være opmærksom på?


Planlovsbestemmelser: Stalde, læskure, ridebaner og ridehaller kan kræve
landzonetilladelse
 Ridebanemateriale: Vær opmærksom på at gummi- og plastikgranulat kan give
anledningen til forurening. Spørg kommunen hvis du er i tvivl.
 Byggetilladelse: Alle bygninger skal have byggetilladelse.
 Dispensationer: Kommunen har mulighed for at dispensere fra overholdelse af
nogle af afstandskravene efter en nærmere vurdering.
 Godkendelse eller tilladelse efter husdyrloven: Der er grænser for hvornår, et
dyrehold skal anmeldes eller have godkendelse eller tilladelse efter husdyrloven
Læs mere på kommunes hjemmeside

Anmeldelse, miljøtilsyn og brugerbetaling
Etablering, ændring og udvidelse af stalde, møddingsplads og plads til container kræver
ansøgning/anmeldelse til Vordingborg Kommune.
Kommunen fører regelmæssigt miljøtilsyn med dit dyrehold, når der er mere end 4 heste.
Der er brugerbetaling for miljøtilsyn efter brugerbetalingsbekendtgørelsen. Hvis du har 4
heste eller mindre, vil kommunen kun komme på tilsyn, hvis dit dyrehold giver anledning til
forurening eller klager.

Lovgivning


Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af
gødning Nr. 760 af 30. juli 2019 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)



Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28. januar 2019.
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)



Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
nr. 1475 af 12. december 2017 (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Du kan finde love og bekendtgørelser på www.retsinformation.dk
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Vordingborg Kommune – mail
Landbrug@vordingborg.dk eller på tlf. 55 36 25 14 eller 55 36 24 77

