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Kapitel 3 - Indretning af stalde
Landbrug

1. Indslusnings- og udslusningsarealer samt kalvehytter og
læskure mv.
Arealer uden for staldene, anvendt til indslusning og udslusning af dyr f.eks.
opsamlingsarealer til slagtesvin, skal de medregnes som stalde i forbindelse med
afstandskrav til nabo, byzone o.lign i henhold til § 4.
I både § 4, § 6 og § 7 stilles der krav til "stalde og lignende". I Miljøstyrelsens
vejledning nr. 7 fra 1993 fremgår, at f.eks. løbegårde medregnes til begrebet stalde
og lignende indretninger til dyr. Løbegårde er bl.a. karakteriseret ved arealer af
begrænset størrelse med en høj koncentration af dyr, hvor næringsstofferne fra
husdyrgødning ikke kan udnyttes på arealet. Løbegårde skal derfor indrettes med
fast bund og afløb.
Naturstyrelsen finder at såfremt ind- og udslusningsarealet er indrettet med fast
bund, så er det omfattet af "stalde og lignende" i § 4 og § 6. Hvis arealet derimod
ikke har fast bund, men i stedet et plantedække, der kan optage de udskilte
næringsstoffer medregnes det ikke. Hvis ind- og udslusningsarealet ikke har fast
bund, men i øvrigt kan karakteriseres som løbegård, er der i henhold til § 7 krav om
fast bund og afløb, og det skal jf. overfor medregnes som "stalde og lignende" i § 4
og § 6.
Ovenfor nævnte forhold gælder også for kalvehytter og læskure. For hytter til
udendørs sohold henvises til byggeblad for udendørs sohold (Landbrugets
Byggeblad gr. Nr. 95.03 – 02, Indretning og drift af udendørs sohold, Revideret juli
2002) .

2. Hestestalde med fast bund og uden afløb
Må hestestalde etableres med støbt gulv uden afløb til opsamlingsbeholder, hvis
det sikres, at de flydende affaldsstoffer opsuges i halmen og der desuden etableres
en tæt opkant rundt i boksen ?
Der forefindes ingen andre afløb i stalden.
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Hvor går grænsen mellem ekstensivt og intensivt hestehold ?
Hovedreglen er, at stalde til heste skal være indrettet med gulve og et
hensigtsmæssigt afløbssystem i henhold til § 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Der er dog for ammekøer og ungdyr på dybstrøelse udarbejdet et byggeblad.
Såfremt man i ekstensivt hestehold følger dette byggeblad med hensyn til for
eksempel dagligt forbrug af halm, kan ekstensivt hestehold drives i stalde uden
afløb. Det er op til tilsynsmyndigheden konkret at vurdere, hvorvidt det i det
enkelte tilfælde er miljømæssigt acceptabelt at sidestille et ekstensivt hestehold
med produktion af ammekøer og ungdyr.
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