
 

 

 

 

 

 

 

Har du heste? 
Her er lidt vejledning om miljøregler og krav til 

hestehold 
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Hvor må man holde hest? 

Heste hører til på landet. 

Det er ikke tilladt at holde heste: 

 i byzoner 

 i sommerhusområder 

 i områder i landzone, der ved 

lokalplan er udlagt til boligfor-

mål eller til blandet bolig og er-

hverv. 

 

Hvad skal du oplyse i forbindelse 

med dit hestehold? 

Inden du etablerer et hestehold, 

en stald eller en mødding, skal det 

anmeldes til kommunen. 

Du kan på kommunens 

hjemmeside 

www.nordfynskommune.dk læse 

hvordan du gør det. 

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.  

 

Hvornår er et hestehold 

erhvervsmæssigt dyrehold? 

Miljølovgivningen skelner mellem 

erhvervsmæssigt dyrehold og ikke-

erhvervsmæssigt dyrehold. 

 

Det er antallet af heste, der 

bestemmer om dyreholdet er 

erhvervsmæssigt eller ej. 

Det vil sige der skelnes ikke mellem 

om det er hobbylandbrug eller 

heltidslandbrug. 

 

 

 

Du har et erhvervsmæssigt 

dyrehold når der er mere end 4 

heste med føl på ejendommen. 

 

Erhvervsmæssigt dyrehold er 

omfattet af Bekendtgørelse om 

husdyrbrug og erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage 

m.v. 

 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er 

omfattet af Bekendtgørelse om 

miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til indretning af stalde, mød-

dinger, opsamlingsbeholdere og 

lignende 

Stalde, møddinger, opsamlingsbe-

holdere og lign. skal som udgangs-

punkt være indrettet således, at 

der ikke kan ske en forurening af 

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.google.dk/imgres?start=295&hl=da&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=VFVHYlymeKw2PM:&imgrefurl=http://teamthinesen.skysite.dk/?side=98189%20%20%20&docid=GxZPYSHXAVN18M&imgurl=http://skysite.dk/teamthinesen/billeder/Taender/Smilende%20hest.jpg&w=292&h=440&ei=9ZF5T_XlCYKBOs-V-e0N&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=65&dur=5750&hovh=276&hovw=183&tx=102&ty=211&sig=105763690996463542939&page=15&tbnh=133&tbnw=88&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:295
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omgivelserne, herunder vandforsy-

ningsanlæg, grundvand, vandløb 

og søer. 

 

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. 

 

Møddinger 

Hestegødning blandet med halm 

betegnes som fast gødning. Op-

bevaring af fast gødning må kun 

ske: 

 på møddinger, der er ind-

rettet med tæt bund og si-

der eller randbelægning 

og afløb til opsamlingsbe-

holder. 

 i container, placeret på 

støbt areal med afløb til 

opsamlingsbeholder. 

 I overdækket og tæt con-

tainer (efter konkret vurde-

ring af kommunen) 

eller i møddingshus med tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markstak 

Hestegødning kan undtagelsesvist 

ligges i markstak, hvis det har lig-

get i stalden i 3-4 måneder inden 

udlægning i markstak. Markstakke 

skal desuden altid være overdæk-

kede med tæt presenning, plastik 

eller kompostdug. 

 

Anvendelse og bortskaffelse af he-

stemøg 

Gødning fra dyreholdet skal an-

vendes 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 heste-

møg. 

 

Fluer 

Hestehold giver ofte mange fluer. 

Se på www.nordfynskommune.dk, 

hvordan du undgår dem. 

 

Tilsyn og brugerbetaling 

Er dit hestehold på mere end 4 he-

ste med føl (under 6 måneder), er 

din ejendom omfattet af reglerne 

om brugerbetaling ved tilsyn og 

godkendelser. 

 

http://www.nordfynskommune.dk/
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Vær opmærksom på at: 

 

 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 

 

 og at du har pligt til at sikre at dit hestehold ikke generer dine naboer, 

uanset hvor lille eller stort dit hestehold er. 

 

 

Vil du vide mere om miljøregler for hestehold henvises til Nordfyns kom-

munes hjemmeside, www.nordfynskommune.dk 

 

  


