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HESTESAGER 
 

Som hesteejer og rytter, er jeg vant til at begå mig i 

hesteverdenen.  Jeg har altid haft mine heste opstaldet 

og har på nærmeste hold oplevet de konflikter, der ofte 

opstår i den verden.  Jeg har også tidligere været 

medlem af Dansk Rideforbunds disciplinærudvalg. 

Hestehandler er ofte konfliktfyldte.  Det er forståeligt, for 

ofte har begge parter lagt mange timer i arbejdet med 

hesten, når konflikten opstår. 

De problemer med hestehandler, som jeg oftest hører 

om, er 

 Handelsfejl 

 Manglende betaling 

 Problemer med ejercertifikat 

Du skal bruge en advokat 
Når det ikke længere er muligt at komme overens med din køber eller sælger, får du 

brug for en advokat, hvis du vil videre med sagen. 

Det er en fordel for dig, hvis du finder en advokat, der kender til hesteverdenen, fordi 

så skal du ikke forklare alle de særlige forhold, der kan være omkring heste. 

Handelsfejl 
Tit handler konflikterne om handelsfejl.  Det kan være, hesten ikke kan de ting, man 

havde forventet.  Det kan være, den har en sygdom eller skavank, som først viser sig, 

når man har arbejdet med den en tid. 

Her er det vigtigt (men ofte svært) at holde sig for øje, at hesten i juridisk 

sammenhæng er en ting.  Det vil sige, hesten er en handelsgenstand, og handelen er 

omfattet af Købelovens regler. 

Når hesten viser sig at have handelsfejl, kaldes det, at hesten er behæftet med en 

mangel.   

Det er ikke ethvert problem ved hesten, der er mangler.  

Der er en mangel ved hesten, når den ikke svarer til den betegnelse, som den er solgt 

under.  Det vil sige, hvis hesten ikke kan det, som sælger har lovet.  Det er aftalen 

mellem køber og sælger, der afgør, hvornår der er en mangel ved hesten.   

Hvis sælger før købet har oplyst, at hesten har en fysisk skavank eller en unode, så vil 

det være en del af jeres aftale, at hesten har den skavank eller unode.  Du har så 

accepteret risikoen for, at skavanken eller unoden viser sig at påvirke din brug af 

hesten. 
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Det betyder, at 

 Når du vil sælge en hest, som har en eller anden skavank eller unode, er det 

vigtigt, at du gør køber opmærksom på det og får det skrevet ind i købsaftalen. 

 Når du vil købe en hest, som kan noget bestemt, er det vigtigt, at du gør 

sælger opmærksom på det og får det skrevet ind i købsaftalen. 

Når du opdager, at din nyindkøbte hest har en mangel, skal du kontakte sælger og 

gøre opmærksom på det. 

Manglende betaling 
Det er ikke altid nemt at sælge heste.  Derfor er der mange sælgere, som lader sig 

lokke til, at køber kan få lov til at betale hesten over nogle gange.  Sælgeren beholder 

i mange tilfælde ejercertifikatet som sikkerhed, og det aftales mellem parterne, at 

hesten er sælgers, indtil hele købesummen er betalt. 

Men det holder altså ikke, når betalingen udebliver.  Ejendomsretten til hesten går 

over til køber, når hesten overdrages til køber. Det vil sige, når hesten fysisk bliver 

flyttet fra sælger til køber, eller (hvis hesten bliver stående hos sælger) når ansvaret 

og brugsretten til den går over til køber. 

Det betyder, at sælger, når betalingen udebliver, ikke bare kan hente hesten, men er 

nødt til at anlægge sag mod køber for at få enten sine penge eller hesten tilbage. 

Hestens papirer 
Som nævnt er der mange sælgere, der beholder ejercertifikatet, fordi de fejlagtigt 

tror, at det beviser deres ejendomsret over hesten.  Den løsning er skidt, for det giver 

ikke sælger ret til at hente hesten, og i virkeligheden ender det ofte med at blive dyrt 

og besværligt for alle parter at få ejercertifikatet hen til den rette ejer af hesten.   

En hestekøber, der ikke kan få udleveret ejercertifikatet fra sælger, er ofte henvist til 

at anlægge sag mod sælger for at få det udleveret.  Man kan ikke bare få et nyt 

certifikat, for det kræver underskrift fra den, som har ejercertifikatet. 

Jeg har i marts 2016 skrevet til SEGES for at høre, hvorfor de ikke vil udstede et nyt 

ejercertifikat til hesteejere, som har købsaftale med sælgers underskrift og hestepas.  

Det har jeg endnu ikke fået svar på. 

 

Se også min side, Hesteadvokaterne, på facebook. 
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