Hesterådgivning
Velas HesteTeam tilbyder uvildig
rådgivning om hestehold
Uanset om der er tale om erhvervsmæssigt hestehold eller om du har
hest på hobbyniveau, så kan vi hjælpe dig og tager udgangspunkt i dit
specifikke hestehold.

Som landbrugets største rådgivningsvirksomhed har vi adgang til
tværfaglig ekspertise indenfor alle de faglige områder, dit hestehold
kommer i berøring med.

Gennemgang af dit hestehold
Har du brug for sparring omkring staldforhold, gødningsopbevaring,
byggeri, ridehus, ridebane, folde, græsmarker, økonomi, køb/salg af
ejendom eller jord, eller noget helt andet på dit hestehold, kommer vi
gerne ud og gennemgår dit hestehold.
Vi kan for eksempel vurdere om dit hestehold er hobby eller erhverv i
forhold til forskellig lovgivning, hvor grænsen kan være forskellig fra 4 til
7 avlshopper afhængigt af om vi for eksempel taler Fødevarestyrelsen,
miljøregler eller skat.

Vi hjælper dig med at planlægge og optimere hele vejen rundt i
forhold til:
• Miljøforhold
• Lov om hold af hest
• Byggerådgivning
• Græsmarker
• Økonomi
Velas HesteTeam består af en række eksperter, hvis fagområder
spænder bredt. På de næste sider kan du læse mere om de
forskellige forhold, som vi rådgiver i.

Miljøforhold
Ved gennemgang af din ejendom kan vi hjælpe dig med, hvad du skal
være opmærksom på i tilfælde af, at kommunen kommer på tilsyn.
Vi hjælper dig hele vejen gennem ansøgningsprocessen, når det kommer
til ansøgning om miljøtilladelse til hestehold, ny hestestald eller et skur,
gødningsopbevaringsanlæg, tilladelse til ridehal eller landzonetilladelse
til for eksempel ridebane.

Miljøvurdering:
Vi kan også lave en miljøvurdering. Det kan være en fordel i forbindelse med køb af en landbrugsejendom
• Få belyst om arealerne f.eks. er §3-natur og dertilhørende restriktioner i forhold til hestehold.
• Er eksisterende bygninger godkendt til hestehold, eller kan der
kun opbevares foder i dem?
• Har nuværende ridebane en landzonetilladelse og er dermed
lovligt etableret?

Lov om hold af hest
Overholder din stald de nyeste krav? Det kan være svært at holde
styr på alt fra miljøregler til Lov om hold af hest, som gælder for alle
hestehold uanset antal af heste. Vi kan ved gennemgang af din ejendom
hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i forhold til for
eksempel boksstørrelse, loftshøjde og adgang til fold.
Skal du for eksempel til at projektere et nyt hestehold? Vi kan hjælpe
dig med indretningen af stalde, så det daglige arbejde i stalden bliver
tilrettelagt mest hensigtsmæssigt samtidig med, at den overholder
gældende lovgivning.
Vi guider dig igennem forløbet og sikrer, at du får den rigtige
miljøtilladelse og eventuelle byggetilladelse.

Byggerådgivning
Vi kan hjælpe dig med alt fra indretning og funktion til ansøgning af stald,
ridehal, halmhus mv. så det lever op til dig og dine ønsker, men også til
kravene i hestelov og byggelovgivning. Det gælder uanset om det er
ombygning af eksisterende bygninger eller nyt staldanlæg.
Vi samarbejder med miljøafdelingen om landzoneansøgning,
dispensationsansøgninger mv., så vi sikrer at dine bygninger efterlever
alle krav, der stilles i dag. I Velas byggeafdeling har vi egen certificeret
brandrådgiver til at løse opgaven.
Et af vores kompetenceområder er lovliggørelse af eksisterende
bygninger. Hvis du har taget laden i brug til hestestald, hjælper vi dig med
at få bygningen lovligt og korrekt anført i BBR.

Økonomi
Velas økonomi- og skatteafdeling kan hjælpe med dit regnskab,
bogføring og moms. Vi kan blandt andet yde økonomisk rådgivning
omkring finansiering, generationsskifte og skatterådgivning, der kan
have betydning for dit hestehold. Vi kan også hjælpe med afklaringen
af, hvornår der skal oprettes et selskab, eller virksomheden skal drives i
personligt regi samt svare på spørgsmål om ejendomsvurderinger.
Vi kender også til udfordringen omkring risikoen for at blive anset som
’hobby-virksomhed’ af skat. Også her kan vi byde ind med rådgivning og
assistance, både hvis man står i situationen, men også i forhold til at få
det lavet rigtigt fra starten. Vi kan sparre med jer om mulighederne.
Har du medarbejdere ansat kan vi også varetage opgaver omkring
rekruttering, ansættelseskontrakter, løn, APV, ledelsesrådgivning og HRadministration.

Planteavl
Græsmarker og grovfoder:
Vores ekspert af græsmarker rådgiver om en lang række emner som
omlægning, gødskning, græsblanding, ukrudtsbekæmpelse, giftige
planter, slættidspunkt, ensilering og udtagelse af grovfoderanalyser.

Handelsgødning og gødningsregnskab
Har du over 5 ha, kan du under visse omstændigheder købe afgiftsfri
gødning - spørg vores planteavlskonsulenter om reglerne.
Vores planteavlskonsulenter kan også hjælpe dig med at udarbejde
gødningsplaner og indsende gødningsregnskaber.

Tilskudsmuligheder
Vores planteavlskonsulenter kan hjælpe med at søge det, der tidligere
hed hektarstøtte.
Udover hektarstøtten kan vi hjælpe dig med at søge en lang række andre
tilskud, som blandt andet tilskud til læplantning/skovrejsning, pleje og
hegning af naturarealer eller bevarelse af gamle danske hesteracer.

Køb og salg af landbrugsejendomme
Velas har et tæt samarbejde med LandboGruppen Midtøst og Fyn, som
er specialister indenfor køb og salg af landbrug og landejendomme.
Vi har ejendomsmæglere med stort kendskab til hesteverdenen, som
ved, hvad det kræver at have hestehold og står klar til at vejlede og
rådgive dig med både køb og salg af hesteejendomme.

Juridisk rådgivning
Velas samarbejder med advokatfirmaet Prolex, som kan bistå
med juridisk rådgivning i forbindelse med køb og salg af heste,
tvisteløsning, udarbejdelse af samarbejdsaftaler, lejekontrakter samt
ansættelsesretslige forhold.
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