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Hjørring Kommune

Vejledning om hestehold



Hvor må man holde hest?
Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at 
holde hest i byzone og sommerhusområder. I 
landzoneområder der ved lokalplan er udlagt til 
boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er 
det heller ikke tilladt at holde heste.

Hvornår er dyreholdet 
erhvervsmæssigt?
Miljølovgivningen skelner imellem erhvervs-
mæssigt dyrehold og ikke erhvervsmæssigt 
dyrehold. Det er antallet af heste der bestem-
mer om dyreholdet er erhvervsmæssigt. Det vil 
sige, at der ikke skelnes mellem hobbylandbrug 
eller heltidslandbrug.

Du har et erhvervsmæssigt dyrehold, 
når der er mere end 4 voksne heste med føl 
på ejendommen.

Erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af Be-
kendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v.

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af 
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse ak-
tiviteter.

Krav til indretning af stalde, 
møddinger, opsamlingsbeholdere 
og lignende
Stalde, møddinger, vaskepladser, opsamlingsbe-
holdere og lignende skal være indrettet således 
at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, 
herunder vandforsyningsanlæg, grundvand, 
vandløb og søer.

STALDE
Skal udføres med tæt gulv, f.eks. beton eller an-
det materiale som kan tåle påvirkningen fra he-
ste og de redskaber der bruges i staldene. Fliser 
og stampet ler er ikke tæt gulv.

Stalde skal også overholde lov for hold af heste.

MØDDINGER
Skal indrettes med tæt bund og sider eller rand-
belægning og afløb til opsamlingsbeholder.

Hestegødningen kan også opbevares i container, 
placeret på støbt areal med afløb til opsamlings-
beholder, i tæt overdækket container (efter konk-

ret vurdering af kommunen) eller i møddingshus 
med tag.

Møddingspladsen skal overdækkes med plastik 
eller andet vandtæt materiale.

VASKEPLADS
Skal indrettes med tæt bund og afløb til en op-
samlingsbeholder. Det kan f.eks. være samme 
beholder, som modtager saft fra møddingsplad-
sen eller stalden.

Hvad må man opbevare 
i markstak?
En markstak er en stak af dybstrøelse der opbe-
vares på jorden på en mark. 

Dybstrøelse er en blanding af halm/savsmuld og 
gødning (fast og flydende).

Dybstrøelsen skal komposteres før den må 
ligge i markstak. Dybstrøelsen betragtes som 
komposteret, når den har ligget i stalden eller 
på møddingspladsen i 3-4 måneder.

Markstakke skal overdækkes straks efter udlægning.

Fast gødning, dvs. hestepære fra hestene må 
ikke lægges i markstak. De skal opbevares på en 
møddingsplads eller i en container.

Anvendelse af hestegødning
Gødning fra dyrehold skal udspredes på marken 
som gødning.

Gødning og halm må ikke afbrændes.

Den nemmeste løsning vil ofte være, at få en af-
tale med en landmand om at aftage hestegød-
ningen.

Fluer
Hestehold giver ofte mange fluer. Her kommer 
nogle gode råd til hvordan du undgår fluer:

Hold stalden ren. Tøm så vidt muligt stalden for 
møg i sommerhalvåret hvis dine dyr er ude. Fjern 
foderrester og gødning langs kanter og skille-
vægge.

Overdækning af møddingspladsen, med plastik 
eller andet vandtæt materiale, forhindrer fluer i 
at udklækkes.
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Hvis du alligevel får problemer med fluer kan de 
bekæmpes med:

•	 fluefangere	med	lim

•	 elektriske	fluefangere

•	 biologisk	bekæmpelse.	(f.eks.	rovfluelarver)

•	 kemisk	bekæmpelse	i	dybstrøelsen	
 (der findes midler, som forhindrer 
 fluelarver i at udvikle sig)

•	 kemiske	smøremidler	til	at	smøre	på	
 de overflader, som fluerne gerne sidder på.  
 Fluerne dør, når de spiser det.

Der findes flere forskellige kemiske midler på 

markedet, så spørg evt. der hvor du køber foder. 
Det er også en god ide at læse om det på Statens 
Skadedyrslaboratoriums hjemmeside.

Vanding
Det er lovligt at opsætte mulepumper eller små 
møller til oppumpning af vand til vanding af he-
ste.

Hvis man gerne vil etablere et vandingssted, dvs. 
et sted hvor hestene kan drikke direkte af vand-
løbet, skal der indsendes en ansøgning til kom-
munen. Vandingssteder kan være vanskelige at 
få tilladelse til, da det skal sikres at sand, jord og 
gødning ikke ender i vandløbet.

Nye folde skal overholde følgende afstandskrav:

•	 50	meter	fra	byzone-	og	sommerhusområder	samt	områder	i	landzonen	udlagt	til	boligformål.

•	 Læskure,	fodertrug,	drikkekar	i	folden	skal	placeres	mindst	50	meter	fra	nabobeboelse.

Kommunen kan i nogle tilfælde dispensere fra afstandskravene.

Afstandskrav: Stalde, møddingspladser og markstakke skal overholde følgende afstandskrav:



Hjørring Kommune
Teknik og Miljøområdet
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Brønderslev Kommune
Teknik og Miljø
Tlf.	99	45	45	45
raadhus@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Vær opmærksom på at:
•	 ændring	af	dit	dyrehold	kræver	anmeldelse	
 til kommunen

•	 opførelse	af	ny	stald	kræver	byggetilladelse

•	 etablering	af	møddingsplads	kræver	
 byggetilladelse

•	 der	er	afstandskrav	til	naboer,	skel	mm.

•	 etablering	af	ridebane	kræver	
 landzonetilladelse

•	 og	at	du	har	pligt	til	at	sikre	at	dit	hestehold	
 ikke generer dine naboer, uanset størrelsen 
 af hesteholdet. Har du spørgsmål om heste-
 hold, kontakt:

 Hjørring Kommune, Team Erhverv 
 på mail: teamerhverv@hjoerring.dk 
	 eller	telefon:	72	33	67	30

Anmeldelse af hestehold
Inden du etablerer et hestehold, stald eller mød-
ding m.v. skal dette anmeldes til kommunen. 
Skema til anmeldelse af dyrehold kan findes på 
kommunens hjemmeside eller ved henvendelse 
til Hjørring Kommune, Team Erhverv.

Tilsyn og brugerbetaling
Hesteholdets størrelse udregnes i dyreenheder 
(DE). Beregning af hvor dyreenheder kan findes 
på kommunens hjemmeside (eksempel: 9 heste i 
størrelsen	300-500	kg	svarer	til	3,1	DE).	

Der er brugerbetaling på kommunens tilsyns-
arbejde.


