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Vejledning til hestehold i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vejledning til hestehold
Hestehold
I Naturens Rige har vi meget plads og dermed også gode muligheder for, at etablere hestehold på
mindre ejendomme i landzone. Inden du indretter stald, møddingsplads eller anlægger ridebane skal
du være opmærksom på, at der gælder nogle regler for din ejendom.
Ligegyldigt hvor stort dit hestehold er, så må det ikke medføre forurening eller genere dine naboer.
Gener kan f.eks. være lugt og fluer fra møddingspladsen eller støv, støj eller lys fra ridebanen.
I denne vejledning kan du få et overblik over de miljøregler der gælder, når du etablerer, ændrer eller
udvider dit dyrehold.
Hvordan anmelder jeg mit dyrehold
Du kan anmelde dit dyrehold via en blanket på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Blanketten
finder du via dette link:
Åbn blanketten
Vi har brug for de miljøoplysninger, som fremgår af nedenstående illustrationer:
Kun heste på ejedommen
Heste og andre dyr på ejendommen

Miljøregler
Du har et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvis dit hestehold består af højest 4 heste med tilhørende føl
(op til 12 måneder). I det tilfælde er du omfattet af reglerne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Miljøreglerne skal sikre, at din stald indrettes, så der ikke er risiko for forurening af jord,
overfladevand eller grundvand.
Hvis du har mere end 4 heste med tilhørende føl, så er det et erhvervsmæssigt dyrehold. Så er du
omfattet af reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Her gælder nogle afstandskrav, som din stald
skal overholde. (se afsnittet: Afstandskrav).
Det er altså to forskellige regelsæt der gælder alt
efter, hvor stort dit dyrehold er. Når dyreholdets
størrelse fastlægges medregnes også andre
dyretyper.
Det er derfor vigtigt, at kigge på det samlede
dyrehold og medregne alle dyr på ejendommen
– herunder kvæg, geder, får m.m.
Se afsnittet: Hvordan anmelder jeg mit dyrehold
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Stalden
Stalden skal altid være indrettet, så der ikke kan ske forurening til omgivelserne. Staldgulvet skal
forhindre forurening og hvis der er afløb fra stalden, skal det føre til en tæt opsamlingsbeholder.
Antal bokse og deres individuelle størrelse oplyses. På baggrund af det, beregnes det samlede
produktionsareal. Et produktionsareal er defineret som et areal i et fast placeret anlæg, hvor dyrene
opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning. Arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til,
indgår ikke som produktionsareal – eksempelvis staldgang, vaskeplads eller ridebane.
Afstandskrav
For et erhvervsmæssigt dyrehold skal stald og møddingsplads overholde følgende afstandskrav:
-

25 m til privat vandboring
50 m til vandværksboring
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer
15 m til offentlig vej og privat fællesvej
25 m til levnedsmiddelvirksomhed
15 m til beboelse på samme ejendom
30 m til naboskel

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
Husdyrgødningen består af en fast del og en flydende del. For den faste del af husdyrgødningen
gælder, at den altid skal være overdækket med plastik/vandtæt presenning, når den ligger på
møddingsplads, i en container eller i markstak.
Møddingsplads
En møddingsplads skal være indrettet som nedenstående:
-

1 pct. fald mod afløb. Afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft. Afløbet skal føre til
en tæt beholder.
Sidebegrænsning bestående af en mindst 1 meter høj mur eller en mindst 2 meter bred
randbelægning. Randbelægningen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Der må ikke
ligge husdyrgødning på randbelægningen.

Markstak
Den faste del af husdyrgødningen må ligge i markstak, hvis det er komposteret og har et tørstofindhold
på mindst 30 %. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det i gennemsnit har ligget i en
stald/på møddingsplads i 3-4 måneder.
Fast gødning (kompost/dybstrøelse), skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter
udlægning. Formålet er primært at undgå ammoniakfordampning, men en tætsluttende overdækning
vil desuden mindske flueopformeringen betydeligt.
Oplag af husdyrgødning i markstak skal være fjernet senest 12 måneder efter, at der første gang blev
placeret husdyrgødningsbaserede kompost på den pågældende mark, og der må ikke placeres
markstakke samme sted igen før efter 5 år. Det anbefales, at markstakke placeres med størst mulig
afstand til naboer for at undgå gener, samt i mest mulig læ, så overdækningen ikke blæser i stykker.
Markstakke skal placeres efter samme afstandskrav som beskrevet under ovenstående punkt
”afstandskrav”.
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Landzonetilladelse og byggetilladelse
Som ejer af en hesteejendom skal du være opmærksom på, at nogle faciliteter kræver
landzonetilladelse og/eller byggetilladelse. Det gælder f.eks. et fritliggende læskur til hestene, en
udendørs ridebane eller en ridehal.
Ligeledes kræver det en landzonetilladelse, hvis du
afholder arrangementer på din ejendom. Det kan være et
stævne eller lignende, som medfører øget aktivitet, mere
støj eller flere transporter til og fra din ejendom.
For yderligere information HER
Hvis du allerede har eksisterende faciliteter eller
aktiviteter på din ejendom skal du blot oplyse os om det,
når du anmelder dit hestehold. Så vil vi samtidig kigge på
en landzonetilladelse til det eksisterende.
Der kan søges om landzonetilladelse ved at sende en mail
til susanne.hulmose@rksk.dk

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål angående dit hestehold er du velkommen til at kontakte Ringkøbing-Skjern
Kommunes landbrugsgruppe. Direkte henvendelse kan ske til julie.stausholm@rksk.dk eller telefon 99
74 17 29.
Spørgsmål om landzonetilladelse eller byggetilladelse kan rettes til Ringkøbing-Skjern Kommunes
byggeafdeling. Direkte henvendelse kan ske til susanne.hulmose@rksk.dk eller telefon 99 74 11 90.

Lovgivning
Følgende bekendtgørelser gælder med senere ændringer:
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen – BEK nr. 844 af 23. juni 2017
Husdyrgødningsbekendtgørelsen – BEK nr. 760 af 30. juli 2019
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 718 af 12. juli 2019
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Ny aktivitet for ryttere: TREC-bane i Sandbæk Plantage
Alle ryttere i Naturens Rige kan finde spændende aktiviteter i Sandbæk Plantage. I kommunens største
plantage (143 hektar) er der allerede gode stisystemer til gående, cyklister og ryttere, men nu
etableres også en TREC-bane. Banen bygges i løbet af sommeren og efteråret 2020.
En TREC-bane er en forhindringsbane i terrænet, hvor forhindringerne bygges af skovens egne
materialer. En forhindring kan være at ride igennem vand, åbne og lukke en låge, ride under lavt
hængende grene eller passere en bro.
Disciplinen TREC handler om samarbejdet mellem hest og rytter i naturen og er udfordrende for begge
parter. Forhindringerne vil så vidt muligt være tilpasset både heste og ponyer. Det er muligt, at vælge
forhindringerne til og fra alt efter rytterens/hestens niveau og forhindringernes sværhedsgrad.
Banen bliver gratis at benytte og der etableres gode parkeringsforhold med bil og trailer ved ppladsen.

Sandbæk Plantage. Tilkørsel ad Bindesbølvej og trailerparkering ved den røde markering.
TREC-banen er den blå markering
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