
VEJLEDNING OM HESTEHOLD
MEST TIL DIG, DER HAR MERE END FIRE HESTE

Miljøregler for indretning og drift af hestehold.
Vejledningen er lavet af:
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MILJØREGLER 

1 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og 
om opbevaring af gødning. Kan for eksempel ses på 
retsinformation.dk

Når du har mere end fire heste med føl på din ejendom, skal du 
overholde nogle bestemte miljøregler. Reglerne handler om stal-
den, hestegødningen og om at undgå væsentlige gener - for 
eksempel fra fluer. Miljøreglerne kan du læse om i husdyrgød-
ningsbekendtgørelsen1. Vi har samlet de vigtigste miljøregler 
her i vejledningen.

Ud over miljøreglerne skal du være opmærksom på dyresund-
hedsloven, som kræver at alle hestehold registreres i CHR, og 
hesteloven, som skal sikre at hestene har det godt.

Fire heste eller færre
Hvis du på din ejendom kun har fire heste med føl eller færre, 
skal du som udgangspunkt ikke leve op til nogen bestemte 
miljøregler. Du skal dog holde afstand til bebyggede områder. 
Hesteholdet må ikke etableres i byzone, sommerhusområde 
eller i område i landzone, som i lokalplan er udlagt til bolig eller 
blandet bolig og erhverv. Husk at opførelse af bygninger/sku-
re til heste og anlæg af ridebane kræver landzonetilladelse og 
byggetilladelse. 

Du skal også være opmærksom på, at 
hesteholdet ikke kommer til at forure-
ne eller genere dine naboer. Derfor kan 
det være en god idé at skele til miljø-
reglerne, der gælder for hestehold på 
mere end fire heste. 

Stalden 
Stalden skal være indrettet, så der ikke 
kan ske forurening. Stalden skal have 
et fast, tæt gulv, der kan tåle påvirknin-
gen fra heste og de redskaber, der 
bruges i staldene. Er der afløb fra 
stalden, skal det føres til en tæt 
opsamlingsbeholder.

https://www.retsinformation.dk/
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Møddingplads eller container
Hestegødningen skal opbevares på en møddingplads eller i en 
container. 

Møddingpladsen skal have en tæt bund. Der skal være sider 
eller randbelægning på møddingpladsen, og der skal være afløb 
til en opsamlingsbeholder. Et møddingshus med tag kan i nogle 
tilfælde være et alternativ til en møddingplads. Hestegødningen 
skal kunne opbevares tørt, og uden at der kommer regnvand el-
ler overfladevand ind i møddingshuset. Der skal være tæt bund 
i et møddingshus. 

Fast hestegødning, også den som er iblandet halm eller anden 
strøelse, skal være overdækket med plastik eller andet vandtæt 
materiale på møddingpladsen eller i møddingshuset2.

Hestegødning kan også opbevares i en overdækket container. 
Containeren skal stå på et støbt areal med afløb til en opsam-
lingsbeholder, eller den skal være tæt.

Opbevaring i en container, som ikke står på et støbt areal med 
afløb, kræver en konkret vurdering fra din kommune. Det gør et 
møddingshus med tag også.

2 Ny udmugning fra stalden skal som minimum overdækkes inden dagen er slut, og den 
større bunke, som ligger på pladsen i forvejen, skal hele tiden holdes overdækket.
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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. Strøelsen kan være halm, savsmuld eller lignende. 
Blandingen skal have et tørstofindhold på mindst 30 %.  

Markstakken skal med det samme overdækkes med et vandtæt 
materiale, for eksempel med 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 
anvende halmballer, bildæk, sandsække eller lignende.  

Du kan lade markstakken ligge, indtil du senere spreder den ud. 
Markstakken må højst ligge det 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 6 år.  
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Afstand til omgivelserne
Anlæg, som for eksempel stald, møddingplads og markstak skal 
overholde bestemte afstande til omgivelserne, for eksempel til 
vejen, vandløbet og naboens hus. Kravene gælder, når man 
anlægger, ændrer eller udvider sit hestehold. 
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Anvendelse af hestegødning
Hestegødningen skal sammen med strøelsen spredes ud på 
marken som gødning. Den må ikke spredes ud i vinterperioden 
fra 15. november til 1. februar. Heller ikke den øvrige del af året, 
hvis der er fare for afstrømning til dræn, vandløb eller sø. For 
eksempel ved kraftig regn. 

På hver hektar af marken må du højst gøde med 170 kg kvælstof 
fra husdyrgødning og anden organisk gødning. Det svarer til 
husdyrgødning fra fem heste i størrelsen 300-500 kg.
Gødning og strøelse må ikke afbrændes. 
En løsning kan være at få en aftale med en landmand om at 
aftage hestegødningen. 

Fluer
Hestehold kan give mange fluer. For at undgå fluer, er det vig-
tigt 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. 

Overdækning af hestepærer og strøelse på møddingpladsen, 
med plastik eller andet vandtæt materiale, forhindrer fluer i 
at udklækkes. Hvis du alligevel oplever mange fluer, kan du 
bekæmpe dem med for eksempel: 

• • Fluefangere med lim
• • Elektriske fluefangere
• • Biologisk bekæmpelse som for 

eksempel rovfluer
• • Kemisk bekæmpelse i dybstrøel-

sen
• • Kemiske smøremidler til at smøre 

på de overflader, som fluerne 
gerne sidder på. 
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Vær også opmærksom på: 
• • Opførelse af bygninger eller skure til heste, herunder mød-

dingshus kræver byggetilladelse.
• • Opførelse, udvidelse eller ændring af stald, læskur, mød-

dingplads eller lignende, kræver miljøanmeldelse eller 
miljøtilladelse.

• • Opførelse af de nævnte bygninger samt etablering af ride-
bane, ridehal og møddingplads kan kræve landzonetilladel-
se.

• • Rideskole og hestepension kræver landzonetilladelse.
• • Udvidelse eller ændring af et hestehold skal desuden mil-

jøanmeldes til kommunen, første gang dyreholdet udvides 
eller ændres efter den 1. august 2017.

• • Du skal have en særlig miljøtilladelse, hvis produktionsare-
alet på din ejendom bliver større end 100 m2, dog først når 
det bliver større end 200 m2, hvis besætningen alene består 
af heste. Produktionsarealet er det areal i fast placerede 
husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mu-
lighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har 
kortvarig adgang til. 

• • Du har pligt til at sikre, at 
hesteholdet på din ejendom 
ikke udgør en risiko for 
forurening eller generer dine 
naboer, uanset størrelsen af 
hesteholdet.

• • Kommunen har kun i helt 
særlige tilfælde mulighed for 
at dispensere fra overholdel-
se af et afstandskrav.

Miljøtilsyn og brugerbetaling
Kommunen har som udgangspunkt pligt til at føre miljøtilsyn 
med alle dyrehold, som er over en størrelse, der svarer til 4 
heste med eventuelt tilhørende føl. Der er brugerbetaling for 
miljøtilsyn.



Har du spørgsmål om hestehold, er du velkommen til at kontakte din kommune:

Plan, Teknik og Miljø
Vand og Natur
Telefon 87 94 70 00
Landbrug@skanderborg.dk
www.skanderborg.dk

Team Miljø
Telefon 87 80 33 33
miljoe@odder.dk
www.odder.dk

Natur og Miljø
Telefon 89 40 44 00
post@mtm.aarhus.dk
www.aarhus.dk
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