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Hvor må du have heste? 
Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i Byzone eller i sommerhusområder. 

Hestehold kan derfor kun etableres i landzone. I Tårnby Kommune er flere af landzonearealerne 
omfattet af en lokalplan. Ved Tømmerupvej er der f.eks. tre forskellige lokalplaner på langs med 
strækningen i nord til kommunegrænsen ved Dragør i syd. Vær opmærksom på, at den enkelte 
lokalplan kan have specifikke krav i forhold til hestehold eller etablering af byggeri til dette formål.  

Du kan finde lokalplanerne ved Tømmerupvej her: 

Se Lokalplan 56 - Landdistriktet omkring Tømmerupvej på plandata.dk 

Se Lokalplan 66 - Ullerup Landsby på plandata.dk 

Se Lokalplan 69 - Tømmerup Landsby på plandata.dk 

Ejendomme i Landzone er derudover også omfattet af Planlovens Landzonebestemmelser. Hvis din 
ejendom ikke er omfattet af en af de tre ovenævnte lokalplaner, er det kun Planlovens 
landzonebestemmelser, der er gældende.  

Læs mere om reglerne for områder i landzone i Erhvervsstyrelsens vejledning på erhvervstyrelsen.dk 

Din ejendom kan også være beliggende i et område i landzone, der kan være omfattet af en anden 
lokalplan. På følgende kort kan du undersøge, hvorvidt din ejendom er beliggende i et område, der er 
omfattet af en anden lokalplan end dem der er nævnt ovenfor.  

Se kort over alle lokalplaner i Tårnby Kommune på plandata.dk 

Hvornår er et hestehold et erhvervsmæssigt dyrehold? 
Dyrehold opdeles i erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold afhængigt af hvor mange dyr, 
der er på ejendommen. Dyreholdet er defineret som erhvervsmæssigt, hvis der er flere dyr på 
ejendommen end grænserne vist herunder: 

• 30 høns 
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger 

Og et dyrehold med enten 

• 4 heste med tilhørende føl (op til 12 mdr.) 
• 10 får med tilhørende lam 
• 10 geder med tilhørende kid 
• 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.) 
• 15 producerede slagtesvin 
• 2 køer med kalve 
• 4 stykker andet kvæg 
• Andet dyrehold med tilsvarende størrelse 

Kilde: Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 

Har du flere forskellige slags dyr på ejendommen eller andre 
end de nævnte, så kontakt virksomhedsteamet i din 
kommune. Vi hjælper gerne med at beregne, om der er tale 
om erhvervsmæssigt dyrehold. 

 

https://dokument.plandata.dk/20_1039915_1515002613838.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1059857_1515002616998.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1040819_APPROVED_1374131287794.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_om_landzoneadministration_-_erhvervsstyrelsen_november_2019.pdf
http://kort.plandata.dk/spatialmap?selectorgroups=pdk_lokalplan-forslag+pdk_lokalplan-vedt&mapext=707563.305+6156733.17+747140.905+6181590.77&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet+theme-pdk-lokalplan-forslag+theme-pdk-lokalplandelomraade-vedtaget+theme-pdk-lokalplan-vedtaget&mapheight=972&mapwidth=1551&label=&ignorefavorite=true&profile=plandk2
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Anmeldelse af hestehold 
Inden du etablerer et hestehold, en stald, et læskur eller en mødding og lignende, skal du anmelde det 
til den kommune ud bor i. 

Du skal være opmærksom på, at etablering af en ny stald eller lignende i forbindelse med hesteholdet 
kræver en byggetilladelse via Byg og Miljø. Opførelse af stalde, læskure, etablering af ridebane, ridehal 
og/eller møddingsplads kan desuden kræve landzonetilladelse. 

Afstandskrav for hestehold 
Dit hestehold skal overholde følgende afstandskrav: 

• 50 meter til byzone og sommerhusområde, samt områder i landzoner der er udlagt til 
boligformål 

• 50 meter til fælles vandindvindingsanlæg 
• 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej 
• 25 meter til levnedsmiddel virksomheder 
• 15 meter til egen beboelse 
• 50 meter til offentlig/fælles vandforsyning 
• 25 meter til enkeltvandforsyning 
• 50 meter til nabobeboelse 
• 30 meter til naboskel 
• 15 meter til vandløb, søer og dræn.  
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Indretning af stalde 
Din stald skal indrettes således, at der ikke kan ske forurening af grund- og overfladevand. Stalde skal 
have faste gulve udført i et materiale, der er vanskeligt gennemtrængeligt for fugt (f.eks. beton). 
Gulvene skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de redskaber, der anvendes i stalden. Fliser 
og stampet ler betragtes ikke som fast gulv. Derudover kan der være flere krav til etablering af stalde 
m.m., hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan. 

 

Opbevaring af husdyrgødning 
Husdyrgødning skal opbevares, så der ikke kan ske forurening af grund- og overfladevand, 
eksempelvis på en møddingsplads eller i en container. 

Møddingspladsen skal være udført af et holdbart materiale, som er uigennemtrængeligt for fugt. 
Bunden skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer/redskaber ved fyldning og tømning. Der må 
ikke kunne løbe overfladevand fra omliggende arealer og tage ind på møddingsarealet. Møddingssaft 
og regnvand, der falder på møddingspladsen, skal bortledes gennem et afløb til en 
opsamlingsbeholder. Pladsens sider skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter 
bred randbelægning. Pladsen skal have fald mod afløbet, som altid skal være frit. 

På møddingspladsen skal husdyrgødningen desuden altid overdækkes straks efter udlægning med et 
tætsluttende og vandtæt materiale – også selvom der er daglig tilførsel. 

Hvis du ikke har en møddingsplads, er der mulighed for at anvende en container. Containeren må 
placeres på en plads uden afløb, hvis den er tæt. Er containeren ikke tæt, skal den være placeret på et 
støbt areal med afløb til opsamlingsbeholder. Containeren skal uanset placering være overdækket. 

Gødning fra dyreholdet skal anvendes 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 
husdyrgødningen. 
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Hvornår kan gødningen lægges i markstak? 
Hestegødning, der dagligt eller med få dages mellemrum muges ud fra stalden, opfylder ikke reglerne 
for opbevaring i markstak, selvom hestegødning normalt er meget tør. Først når hestegødningen og 
strøelsen har ligget 3-4 måneder på møddingsplads, i container eller inde i stalden, må du lægge den i 
en markstak. Strøelsen kan være halm, savsmuld eller lignende. Blandingen skal have et tørstofindhold 
på mindst 30 procent. 

Markstakke skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. I 
forbindelse med udbringning må der placeres midlertidige oplag uden overdækning i op til en uge.  

 

Det kræver omhu og store overlap, hvis man bruger flere stykker overdækningsmateriale. Det er 
nødvendigt, at overdækningsmaterialet holdes fast. Til det kan du for eksempel anvende halmballer, 
sandsække eller lignende. 

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 5 år. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og 
placering, for eksempel ved angivelse på et kort. 
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Folde 
Ifølge Hesteloven skal ethvert hestehold have adgang til en fold. Folde skal holdes i en afstand af 
minimum 50 meter fra byzone eller sommerhusområder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål samt 
naboskel. Foder- og vandtrug og lignende skal endvidere holdes minimum 50 meter fra nabobeboelser. 
Dog kan der i særlige tilfælde gives dispensation. 

For at næringsstofferne fra gødningen over en årrække kan blive udnyttet på de arealer, som anvendes 
til folde, skal der hvert år være et sammenhængende plantedække i mindst 6 måneder i træk. 

 

Læskure 
Fast placerede læskure skal indrettes således, at forurening af grundvand ikke finder sted. Læskuret 
skal have fast bund, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkninger fra dyrene 
og anvendte redskaber. Derudover skal læskuret indrettes med et afløb. Afløbet kan dog undlades, hvis 
læskuret kan indrettes således, at gødningsrester ikke kan ende på jorden. 

Flytbare læskure (uden bund) må højst være placeret det samme sted i 12 måneder af gangen. 
Derefter må de ikke placeres inden for en radius af 25 meter fra denne placering, før der er forløbet 5 
år. Du må gerne strø i læskuret, men du skal huske, at husdyrgødningen skal håndteres i henhold til 
reglerne. 

Læskure skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen. Det 
vil i praksis sige inden for en afstand på 20 meter fra eksisterende bygninger. Hvis du vil placere 
flytbare læskure længere væk, kræver det en landzonetilladelse fra kommunen. 
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Fluer og skadedyr 
Hestehold kan give anledning til mange fluegener, også ved naboen. For at undgå fluer, er det vigtigt at 
stalden holdes ren. Tøm så vidt muligt stalden for husdyrgødning i sommerhalvåret, hvis dine dyr er 
ude. Fjern foderrester og gødning langs kanter og skillevægge. Sørg desuden for at overholde kravet 
om overdækning af husdyrgødningen, at der foretages fluebekæmpelse. 

Er der problemer med rotter, har du pligt til at anmelde det til kommunen. 

Bekæmpelsesmuligheder 
• Fluefangere med lim 
• Elektriske fluefangere 
• Biologisk bekæmpelse – f.eks. 
• Kemisk bekæmpelse – f.eks. lavicid og 

smøremidler 
• Mekanisk bekæmpelse – f.eks. 

rengøring af stalde og fjernelse af 
gødningsrester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tårnby Kommune - Teknisk Forvaltning 
Amager Landevej 76 
2770 Kastrup 
E-mail: miljo@taarnby.dk 
www.taarnby.dk  

 

mailto:miljo@taarnby.dk
http://www.taarnby.dk/
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