Velkommen til vores Hestewebinar! Vi går i gang lige om et øjeblik

Når vi går i gang, kan du skrive spørgsmål til
os, ved at trykke på ”Stil et spørgsmål”.

Velkommen til Velas hestewebinar den 17. november 2020

Hvem er Velas
Står en ridehal højt på ønskesedlen?
v. Lykke Pilegaard, miljøkonsulent i Velas

Græsmarker til heste – hvad skal jeg være
opmærksom på?
v. Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent i Velas
Hvornår skal et hestehold anmeldes til kommunen og
hvilke miljøregler er gældende for mig?
v. Lykke Pilegaard, miljøkonsulent i Velas

Hvem er vi?

Landbrugets største rådgivningsvirksomhed
med 600 medarbejdere
Tæt på kunderne med 8 forskellige adresser i
Jylland og på Fyn
Vi er klar til at hjælpe dig med alt omkring dit
hestehold

Velas hesterådgivere
Anne Kirkegaard
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Mobil: 29634004
E-mail: aki@velas.dk
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Miljø
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Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg
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E-mail: ajf@velas.dk

Fagområde:
Byggerådgivning
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Winnie Rodam
Økonomikonsulent
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E-mail: wiro@velas.dk

Fagområde:
Økonomi

Regitse Rubæk
Ejendomsmægler
Mobil: 2937 0756
E-mail: rr@landbogruppen.dk
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Køb og salg af ejendom

Kirsten Dühr
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E-mail: kid@prolex.dk

Fagområde:
Juridisk rådgivning

Ridehal

v. Lykke Pilegaard, Miljøkonsulent i Velas

RIDEHAL v/Lykke Pilegaard, miljøkonsulent

Har alle ret til at opføre en ridehal?

Stutteri – erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som
landbrugsejendom
Hestepension, rideskole, egne private heste osv.

Stutteridrift
Du kan opfører en ridehal uden landzonetilladelse, hvis du har stutteridrift på din ejendom
Ridehallen vurderes derfor erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som
landbrugsejendom

Stutteri = minimum 5-7 avlshopper, fastsat i klagenævnsafgørelser
Avl skal være den primære drift
Klagenævnet fastsætter retningslinjerne for størrelse (ejendommen og ridehallen)
Ridehallen skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse (husk afstand i fht. brandkrav)

Husdyrbrugloven fra 2017 har flyttet på praksis og langt flere omfattes af en §16b tilladelse efter
husdyrbrugloven, fordi en ridehal er et husdyranlæg.

Hestepension, rideskole, egne private heste osv.?
Privat stald med opstaldning, hestepension, rideskole, egne private stalde, mindre stutterier osv
Krav om landzonetilladelse - kan være svært at få
Hvis det er erhvervsmæssigt af en vis størrelse er der større velvillighed hos kommunerne
Meget stor forskel i vurderingerne fra kommune til kommune
Klagenævnet fastsætter retningslinjerne for størrelse (ejendommen og ridehallen)
Ridehallen skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse (husk afstand i fht. brandkrav)
Forskellige måder at ansøge på afhængigt af dyreholdets størrelse
Under 200 m2 boksareal: Husdyrgødningsbekendtgørelsen, landzonetilladelse og byggetilladelse
Over 200 m2 boksareal: Husdyrbrugloven (inkl. landzonetilladelse) og byggetilladelse

Velas kan være behjælpelig
Velas Byg og Miljø kan hjælpe dig igennem hele processen fra ide til færdiganmeldelse af byggeri:
Strategi med udgangspunkt i din situation
Afklaring af ansøgningsproces
Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til
- Miljøtilladelse
- Landzonetilladelse
- Byggetilladelse, herunder brandcertificeret rådgiver
- Evt. nedrivningstilladelse
Dialog med kommunen under sagsbehandling
Materiale til udbudsfasen
Ændring af BBR på eksisterende bygninger og lovliggørelse af eksisterende bygninger

Græsmarker til heste – hvad skal jeg være opmærksom på?
v. Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent i Velas

Dagens emner fra planteavl
Græsmarker
•
•
•
Må jeg gøde min græsmark?
•
•
Kan jeg få tilskud til min græsmark?
•
•
NemMark

Græsmarker - vedligeholdelse
Overvintring
•
•
•
Isåning
•
•
•

Græsmarker – anlæggelse af nye
Ryd evt. op i ukrudtet inden marken lægges om
Læg gerne ud i dæksæd
•
•

Græs udlagt i renbestand
•
Så græs af to gange
•
•
Valg af græsblanding
•
•

Giftigt ukrudt
Engbrandbæger
• Giftig både frisk og tørret – den
bitre smag forsvinder ved tørring,
så ingen høslæt hvor der er
brandbæger.
• Spirer frem i efteråret og
blomstrer sommeren efter.
• Bekæmpelse:
• Lugning
• Kemisk bekæmpelse bedst i
august evt. tidligt forår – vær
opmærksom på, at der er
arealer, hvor man ikke må
bruge sprøjtemidler.
• Slå omgivende arealer, hvor
der ikke går dyr.

Giftigt ukrudt
Ahorn
• Høj dødelighed ved forgiftning.
• Det er tit frøene ‘helikoptere’, der
giver forgiftning.
• Øget risiko efter en lang, varm
sommer.
• Ahorn kan forveksles med
spidsløn, der ikke er giftig.

Ranunkel (Smørblomst)
• Der ses sjældent forgiftninger.
• Ikke giftig i hø.

Pas på afklip fra hække

Må jeg gøde min græsmark?
Græsmarker, der bliver afgræsset eller taget slæt på, må gødes.
‘Register for gødningsregnskab’.
•
•
Frivillig tilmelding:
•
•
•
Krav om tilmelding:
•
•
•
•
Jordprøver – god idé hvis marken skal være produktiv

Kan jeg få tilskud til min græsmark?
‘Hektarstøtte’/Grundbetaling
•
•
•
•

•
•
•
•

Kan jeg få tilskud til min græsmark?
Tilskud til pleje af græs- og naturarealer
•
•
•
•
•
•
•

Velas NemMark – fast pris

Fastpris indeholder:
• at udarbejde og rettidigt indsende gødningsregnskab (GHI)
• at udarbejde mark- og gødningsplan
• at udarbejde og indsende Fællesskema og GKEA inden ansøgningsfristen
• telefonrådgivning
Fastpris indeholder IKKE:
• rettelser til Fællesskema og GKEA efter indsendelse herunder rettelser til efterafgrøder
• hvis vi skal svare på en henvendelse (et høringsbrev) fra Landbrugsstyrelsen
• du kan ikke være sikker på, at du får den samme konsulent hvert år
Tillæg til fastpris:
• Indberetning af pesticidforbrug kr. 300
• Markplaner med efterafgrøder kr. 500. Har du efterafgrøder, vil du blive ringet op af en konsulent.
• MVJ-tilsagn/tilskud til græs og natur kr. 500
• Skovtilsagn kr. 500

Miljøregler på hestehold
v. Lykke Pilegaard, Miljøkonsulent

MILJØREGLER PÅ HESTEHOLD

Godkendelsespligtige ændringer I skal være opmærksomme på
Hvad er et produktionsareal
Hvilken miljøtilladelse skal du have til dit hestehold
Opbevaring af hestemøg

Godkendelsespligtige ændringer

Gamle tilladelser:
Antal heste i vægtintervallet 300/500/700 kg samt dyreenheder (DE)
Gældende til der foretages godkendelsespligtige ændringer på bedriften, f.eks.:
Udvidelse af dyrehold (antal/vægt)
Udvidelse af produktionsareal i eksisterende bygninger (f.eks. en boks ekstra)
Nye anlæg på ejendommen (stald, møddingsplads, ridehal)
Nye tilladelser:
Produktionsareal i fast placerede anlæg

Produktionsareal
Produktionsareal:
Areal i fast placerede husdyranlæg,
hvorpå dyrene kan opholde sig og
har mulighed for at afsætte gødning:
Hesteboks, løsdrift
IKKE-produktionsareal:
Staldgang og krybber
Opbinding i mindre end 2 timer
Flytbare læskure (flyttes årligt)
Folde med plantedække
Ridebane, ridehal

Produktionsareal
Produktionsareal:
Areal i fast placerede husdyranlæg,
hvorpå dyrene kan opholde sig og
har mulighed for at afsætte gødning:
Lugt og
Hesteboks, løsdrift
ammoniakemission

2
beregnes
af
m
IKKE produktionsareal:
Staldgang og krybber
hesteboks og ikke
Opbinding i mindre end 2 timer
længere antal heste
Flytbare læskure (flyttes årligt)
Folde med plantedække
Ridebane, ridehal

Hvilken miljøtilladelse skal du have til dit hestehold?
Har du mere end
fire heste med føl?

Nej

Nej

Går hestene i
byzone?

Ja

Ja

Har du mere end 100 m2 produktionsareal*
til heste og andre husdyr?

Kommunen skal dispensere efter
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Nej

Anmeldes efter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Ja
Har du kun heste på ejendommen og
et produktionsareal* under 200m2?

Intet krav om anmeldelse til kommunen

Ja

Nej
Er den samlet ammoniakemission for hele
husdyrbruget større end 3.500 kg NH3-N?
(Svarer til ca. 680 hestebokse)

Nej

Ja

Ansøgning om §16b tilladelse
efter Husdyrbrugloven
Ansøgning om §16a godkendelse
efter Husdyrbrugloven

* Produktionsareal =
hesteboks/løsdrift
(møddingsplads
tæller ikke med)

Ikke-erhvervsmæssigt hestehold (miljø)
Har du mere
end fire heste
med føl?

Nej

Går hestene
i byzone?

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen:

Nej

Intet krav om anmeldelse til kommunen

Ja

Kommunen skal dispensere efter
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Max 4 heste med føl (op til 12 mdr.) er ikke-erhvervsmæssigt hestehold

• Grænsen er en anden, hvis der også er kvæg, svin, får, geder eller andre dyr på
ejendommen - Udover 4 hunde og 30 høns.
Grænsen for erhvervsmæssigt hestehold er forskellig i fht. erhvervsmæssigt nødvendigt
samt i fht. skat og transportregler

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til
boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er hestehold ikke tilladt.
➢ Kommunen kan dispensere. Særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde og
møddinger

Hvor finder du byzone

Fremtidig byzone!

≠ byzone

Tjek på et kort…

Hvor finder du byzone

Fremtidig byzone!

≠ byzone

Tjek på et kort…

Hvilken miljøtilladelse skal du have til dit hestehold?
Har du mere end
fire heste med føl?

Nej

Nej

Går hestene i
byzone?

Ja

Ja

Har du mere end 100 m2 produktionsareal*
til heste og andre husdyr?

Kommunen skal dispensere efter
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Nej

Anmeldes efter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Ja
Har du kun heste på ejendommen og
et produktionsareal* under 200m2?

Intet krav om anmeldelse til kommunen

Ja

Nej
Er den samlet ammoniakemission for hele
husdyrbruget større end 3.500 kg NH3-N?
(Svarer til ca. 680 hestebokse)

Nej

Ja

Ansøgning om §16b tilladelse
efter Husdyrbrugloven
Ansøgning om §16a godkendelse
efter Husdyrbrugloven

* Produktionsareal =
hesteboks/løsdrift
(møddingsplads
tæller ikke med)

Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Fra 4 heste til 100/200 m2
Har du mere end 100 m2 produktionsareal*
til heste og andre husdyr?

Nej
Anmeldes efter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Ja
Har du kun heste på ejendommen og
et produktionsareal* under 200m2?

Ja

* Produktionsareal = hesteboks/løsdrift
(møddingsplads tæller ikke med)

Mere end 4 heste med føl (op til 12 mdr) er erhvervsmæssigt hestehold - skal anmeldes til kommunen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er primært forhold omkring gødningshåndtering

Hvilken miljøtilladelse skal du have til dit hestehold?
Har du mere end
fire heste med føl?

Nej

Nej

Går hestene i
byzone?

Ja

Ja

Har du mere end 100 m2 produktionsareal*
til heste og andre husdyr?

Kommunen skal dispensere efter
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Nej

Anmeldes efter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Ja
Har du kun heste på ejendommen og
et produktionsareal* under 200m2?

Intet krav om anmeldelse til kommunen

Ja

Nej
Er den samlet ammoniakemission for hele
husdyrbruget større end 3.500 kg NH3-N?
(Svarer til ca. 680 hestebokse)

Nej

Ja

Ansøgning om §16b tilladelse
efter Husdyrbrugloven
Ansøgning om §16a godkendelse
efter Husdyrbrugloven

* Produktionsareal =
hesteboks/løsdrift
(møddingsplads
tæller ikke med)

Husdyrbrugloven: Fra 100/200 m2 produktionsareal
Er den samlet ammoniakemission for hele
husdyrbruget større end 3.500 kg NH3-N?
(Svarer til ca. 680 hestebokse)

Nej

Ansøgning om §16b tilladelse
efter Husdyrbrugloven

Ja

Ansøgning om §16a godkendelse
efter Husdyrbrugloven

Grænsen for miljøtilladelse er ændret:
Før 2017: Fra 15 DE = 34 heste (500-700 kg) eller 43 heste (300-500 kg).
I dag: Fra 100 m2 produktionsareal
eller 200 m2 (ved udelukkende heste) = 23 hestebokse á 3 x 3 m (færre bokse, hvis
der også er løsdrift og faste læskure som skal medregnes).

Hvilken miljøtilladelse skal du have til dit hestehold?
Har du mere end
fire heste med føl?

Nej

Nej

Går hestene i
byzone?

Ja

Ja

Har du mere end 100 m2 produktionsareal*
til heste og andre husdyr?

Kommunen skal dispensere efter
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Nej

Anmeldes efter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Ja
Har du kun heste på ejendommen og
et produktionsareal* under 200m2?

Intet krav om anmeldelse til kommunen

Ja

Nej
Er den samlet ammoniakemission for hele
husdyrbruget større end 3.500 kg NH3-N?
(Svarer til ca. 680 hestebokse)

Nej

Ansøgning om §16b tilladelse
efter Husdyrbrugloven

Ja

Ansøgning om §16a godkendelse
efter Husdyrbrugloven

Få hjælp af din
miljøkonsulent

Hvilken miljøtilladelse skal du have til dit hestehold?
Har du mere end
fire heste med føl?

Nej

Nej

Går hestene i
byzone?

Ja

Ja

Har du mere end 100 m2 produktionsareal*
til heste og andre husdyr?

Anmeldes efter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Ja

Nej
Er den samlet ammoniakemission for hele
husdyrbruget større end 3.500 kg NH3-N?
(Svarer til ca. 680 hestebokse)

Kommunen skal dispensere efter
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Nej

Ja
Har du kun heste på ejendommen og
et produktionsareal* under 200m2?

Intet krav om anmeldelse til kommunen

Nej

Ja

Landzonetilladelser er
i
Ansøgning omindarbejdet
§16b tilladelse
efter Husdyrbrugloven
husdyrbrugAnsøgning om §16a godkendelse
loven
efter Husdyrbrugloven

Opbevaring af hestemøg
Møddingsplads: Støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder
• Skal overdækkes med tætsluttende materiale

Container: Hvis den ikke er tæt skal den placeres på støbt plads med afløb til
opsamlingsbeholder. Ellers se Landbrugets Byggeblad
• Skal overdækkes med tætsluttende materiale

Markstak: Hestemøg skal først have ligget i stalden eller på møddingsplads i minimum 3-4
måneder og være komposteret
• Skal overdækkes med tætsluttende materiale

Konklusion: Hestemøg skal ALTID overdækkes
Også ved daglig udmugning – nogle kommuner er mere strikse end andre
Tag på en bygning er ikke nok

Lovgivningen ændrer sig løbende…

Her er kun nævnt et udpluk af miljølovgivningen
- Vær opmærksom på en lang række afstandskrav
Husk også Lov om hold af heste
Få lavet en miljøvurdering ved køb af ejendom
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