
Udvidelse af hestestutteri på Tørskindvej 70, 7183 Randbøl  

 

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af hestestutteri på 

Tørskindvej 70, 7183 Randbøl. Udvidelsen er omfattet af Husdyrbruglovens § 16a. Det betyder bl.a. 

at der skal ske en vurdering af anlæggets påvirkning af miljøet.  

Produktionen har i dag en miljøgodkendelse, men efter lovgivning før 1. august 2017 som brugte 

begrebet dyreenheder. Efter gældende lovgivning bruges begrebet produktionsareal. 

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg (f.eks. stalde, læskure og løbegårde), 

hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.  

 

Produktionsanlægget udvides med ”Servicestald” på 366 m2 i produktionsareal samt to fritliggende 

læskure på 41 og 42 m2. Produktionsarealet udvides fra 4.937 m2 til 5.386 m2. Derudover udvides 

med halmlade og maskinhus.  

Da der sker en udvidelse af produktionsarealet i forbindelse med stald og læskure, så skal projektet 

blandt andet vurderes i forhold til eventuel forøgelse af ammoniak- og lugtemission. Ansøgers 

situationsplan over anlægget fremgår af bilag 1.  

 

Ansøgers resume af ansøgningen: 

”Stutteri Blue Hors søger om ny miljøgodkendelse grundet et ønske om en ny servicestald og to nye 

læskure, der ønskes opført syd for det eksisterende anlæg. Stutteri Blue Hors er tidligere godkendt 

efter §11 i lov om miljøgodkendelse mv. Ejendommen er godkendt til et antal heste. Efter 

nugældende lovgivning skal ejendommen godkendes efter stipladsmodellen, da det er første gang 

der udvides i staldarealet efter august 2017.  

 

I forbindelse med ønsket om at tilride og sælge flere rideheste er der opstået behov for opstaldning 

af flere ungheste. Derfor ønskes der opført en ny servicestald syd for det eksisterende anlæg, samt 

to nye læskure. Da de to nye læskure placeres mere end 20 meter fra eksisterende bygninger på 

ejendommen søges der samtidig om landzonetilladelse til opførelse af disse.  

De 2 nye læskure kan ikke opføres tættere på eksisterende anlæg grundet krav til foldstørrelse i lov 

om hold af heste. Da der er tale om læskure skal hestene frit kunne bevæge sig fra stald til fold.  

 

Derudover søges om tilladelse til opførelse af ny halmlade og nyt maskinhus.  

Den nye halmlade er nødvendig for driften, da der skal bruges mere halm på ejendommen i 

fremtidig drift. Med nuværende opbevaringskapacitet er der ikke plads til den mængde halm der 

bruges på en sæson, dette er et ønske til fremtidig drift.  

Det nye maskinhus skal rumme depot samt opbevaring af maskiner til ejendommens 

erhvervsmæssige drift. Maskinhuset etableres med en kiphøjde på 8,5 meter og en benhøjde på 4,3 

meter. Maskinhuset opføres i tilsvarende farve og materialevalg som det eksisterende maskinhus.”   

 

Ansøgningen kan rekvireres hos Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Landbrug & Vand, Kirketorvet 

22, 7100 Vejle eller på mail lalla@vejle.dk.  



Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes 

anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger. Fristen for at komme med 

bemærkninger og idéer til ansøgningen, samt anmodning om at få tilsendt et udkast til 

miljøgodkendelse er fredag den 24. februar 2023.  

 

Denne tekst vedrører det færdige udkast til miljøgodkendelse:  

Når udkast til miljøgodkendelse foreligger, vil enhver, der berøres af afgørelsen, kunne kommentere 

udkastet inden for en frist på 30 dage. Denne ret tilkommer også organisationer og foreninger, jf. 

lovens §§ 84-87.  

 

Nærmere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til miljøsagsbehandler Lau 

Lykkebak Larsen, Teknik & Miljø på telefon 76 81 24 38 eller e-mail lalla@vejle.dk. 
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Bilag 1 

Ansøgers placering af eksisterende staldbygninger og anlæg til gødningsopbevaring, samt de nye 

bygninger. De nye og ansøgte bygninger er ”Servicestald”, ”Ny halmlade”, ”Nyt maskinhus”, 

”Læskur bygn. 15” og ”Læskur bygn. 16”. Øvrigt byggeri er eksisterende. 

 

 

 


