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Hvad er et hobbydyrehold 

  

I forhold til miljøregulering er et hobbydyrehold et dyrehold som 

maksimalt består af enten: 

 2 køer med tilhørende kalve  

 4 stykker andet kvæg  

 4 heste med tilhørende føl  

 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin  

 10 får med lam eller  

 10 geder med kid 

 

Desuden må man have et hundehold på max. 4 hunde med hvalpe 

til 18 uger og 30 høns. 

 

Overstiger dit dyrehold reglerne for hobbydyrehold, er du omfattet 

af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den omhandler blandt andet 

afløbsforhold samt opbevaring af flydende og fast husdyrgødning, se 

i øvrigt foldere herom.  

 

Hvad er det vigtigste, hvis jeg gerne vil have et hobbydyre-

hold? 

 

Både når du etablerer dit dyrehold og ved dine daglige rutiner, er 

det vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer og til miljøet. Tal 

eventuelt med dine naboer om deres ønsker, inden du etablerer et 

dyrehold. Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan du 

passer bedst på miljøet. 

 

Husk at det er dine dyr og ikke naboens! Sørg derfor altid for at dine 

dyr er hegnet inde.  

 

  



 
 

Kræver det noget lovgivningsmæssigt? 

 Det er tilladt at have et hobbydyrehold, hvis du bor i landzo-

ne.  

 Hvis din ejendom ligger i byzone, i et sommerhusområde el-

ler i en landsby, som der ved lokalplan er udlagt til boligfor-

mål, er det ikke tilladt. Der kan dog søges om dispensation til 

at have heste, køer, grise, får og geder. 

 En dispensation vil afhænge af om din ejendom er velegnet 

til husdyr, og om dine naboer er positive. 

 Hønsehold reguleres særskilt i de enkelte kommuner. 

 

Stalde 

Hvis der er stalde til dyre-

ne, skal du tjekke om der 

er afløb herfra. Hvis det er 

tilfældet, skal du enten 

afproppe dem eller sikre 

dig, at de løber til en tæt 

gylle- eller ajlebeholder. 

 

Folde 

Det er vigtigt, at du ikke 

har flere dyr, end du har 

plads til på dine folde. Lav 

eventuelt en rotation mel-

lem arealerne, så der altid 

er et stykke jord, som har 

ro til igen at få græs på.  

 

Hygiejne og foder 

 For at undgå problemer med lugt er det vigtigt, at du holder 

dine folde og stalde pæne og rene. 

 For at undgå rotter må du ikke give dine dyr mere foder end 

de kan spise.  

 Fodret skal opbevares, så skadedyr ikke kan komme til det.  



 
 

Opbevaring af gødning fra dyrene 

 Hvis du ikke har en møddingsplads, hvor husdyrgødningen 

kan ligge, er det ok at lægge gødningen fra et hobbydyrehold 

i markstak. 

 Tænk over hvor du lægger markstakken i forhold til vandløb, 

dræn og naboer. 

 Det er en god ide at lægge markstakken et nyt sted hvert år. 

 Det er bedre at lægge stakken på en høj placering end i en 

lavning, da regnvand tit samler sig i lavninger og vil trække 

saft ud af møddingen. 

 Det er en god ide at overdække markstakken, så der ikke 

opstår fluegener for de omkringboende. 

 

 

Vær opmærksom på  

 At der for heste er flere krav til indretning af stalde samt 

størrelsen på folde mv., end vi har medtaget i denne folder. 

 At der ved hundehold på 5 eller flere voksne hunde (over 18 

uger) vil være afstandskrav til naboer. Hundegøen reguleres 

via hundeloven. 

 

Vil du vide mere   

På retsinformation.dk kan der findes information om: 

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen 

Hold af heste 

Hold af hunde 

Mark og vejfred 
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