
PERNILLE SKINNERUP  

                  ADVOKATFIRMA 
      
      
 

 

 

Artikel bragt i Tölt, december 2013 

 

”Værdien af en handelsundersøgelse – gør dig umage inden dyrlægen kommer” 

 

af Pernille Skinnerup, advokat 

 

Baggrund 
I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura som speciale, er der dukket pro-

blemstillinger op i relation til handelsundersøgelsen, som jeg gerne vil sætte fokus på i denne 

artikel. 

 

Handelsundersøgelsen, udført af en dyrlæge, er ofte den sidste hurdle, inden en købsaftale 

om en given hest falder endeligt på plads. 

 

Både for sælger og for køber er det af afgørende værdi at få en solid og grundig gennem-

gang af hestens sundhedstilstand, inden den skifter ejer.  

 

Der handles stadig heste, uden at en af parterne har sørget for en handelsundersøgelse – 

enten af uvidenhed (”plejer man at gøre det”/”jeg stolede på sælgers oplysninger om, at den 

aldrig havde haft en sygedag”) eller fordi prisen er så lav, at parterne har indrettet sig på, at 

der er ikke alene handles en hest men også en risiko for, at den måske ikke holder til købers 

påtænkte anvendelse. Den sidste kategori ser jeg sjældent. Den første kategori ser jeg sta-

dig, selvom det heldigvis er sjældent, og de sager går både udover sælger og køber, afhæn-

gig af, hvem der er noget at bebrejde. 

 

Købers undersøgelsespligt 
I alle kendte skabeloner til en købekontrakt, jeg har kunnet finde på nettet, herunder Dansk 

Islandshesteforenings (min), er der indeholdt en standardklausul i kontrakten, hvorefter sæl-

ger har opfordret køber til at lade hesten handelsundersøge af en af køber valgt og betalt 

dyrlæge. Denne opfordring udløser en retlig konsekvens, der er indeholdt i Købelovens § 47. 

Hvis køber ikke følger denne opfordring, og der senere viser sig mangler ved hesten, som 

kunne være opdaget af køber eller en dyrlæge, kan krav overfor sælger som udgangspunkt 

ikke rejses. Det samme gælder, hvis køber rent faktisk har fulgt opfordringen og fået sin dyr-

læge til at undersøge hesten, og det så efterfølgende viser sig, at dyrlægen har overset eller 

bagatelliseret mangler ved hesten, som burde have været påtalt. 

 

Handelsundersøgelsen er med andre ord helt central ikke alene for at kunne forholde sig til 

hestens sundhedsstatus, men også for parternes retsstilling efterfølgende, hvis der skulle 

opstå en tvist som følge af mangler ved hesten. 
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MEN, MEN; Hvor langt skal man gå – hvor meget skal der undersøges – og hvem skal beta-

le for hvad? 

 

Den blå attest 
Jeg anbefaler altid - som minimum - en klinisk handelsundersøgelse ved en erfaren heste-

dyrlæge. Dyrlægen gennemgår/undersøger hesten fra mule til hale og udsætter den for for-

skellige tests, øvelser og provokationer. Resultatet heraf nedfældes i den velkendte ”blå at-

test” og konklusionen på alle dyrlægens undersøgelser og indtryk anføres på forsiden i kon-

klusionsafsnittet nedenfor midten i de seks anførte bokse. 

 

HIGHLIGHT; 

Læg mærke til ordvalget; ”På baggrund af undersøgelserne, specificeret som følger, kan 

undertegnede dyrlæge konkludere følgende:” 

 

Herefter følger seks konklusionsbokse, hvor af de fem starter med ”Hestens sundhedstil-

stand er d.d……….” 

 

Det interessante er de af mig med rødt fremhævede. 

 

Der er tale om en konklusion, der baserer sig på de undersøgelser, det har været muligt at 

gennemføre, og der er tale om en dags dato vurdering af hesten. 

 

Undersøgelsesfaciliteter 
Mange hestedyrlæger oplever, at handelsundersøgelsen bliver bestilt udført udenfor klinik-

ken. Det kan der være mange gode grunde til, herunder at sælger ikke har mulighed for at 

transportere hesten til klinikken eller ikke ønsker at lade hesten transportere land og rige 

rundt, før der er en endelig aftale på plads, og risikoen for hestens ve og vel er gået over på 

køber. 

 
Mange hestedyrlægers erfaring er også, at forholdene hos sælger ikke er optimale for at ud-

føre alle de undersøgelser, der lægges op til i handelsundersøgelsesskemaet; Der skal bru-

ges et helt mørkt lokale for at kunne undersøge hestens øjne så godt som muligt, der skal 

være en blød og hård bund (helst ikke asfalt) at longere og mønstre hesten på, hesten skal 

have lært at acceptere, at man undersøger den i munden, hesten skal have rene og tørre 

hove, for at dyrlægen kan vurdere hornkvalitet og hovenes form osv. 

 

Hvis få af undersøgelserne ikke kan gennemføres, kan det stadig give mening, at dyrlægen 

gennemfører det, han kan, og konkluderer på den baggrund. Men hvem bærer risikoen for 
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mangler, der kunne have været afsløret, hvis alle undersøgelser var gennemført? Det er som 

udgangspunkt ikke dyrlægens ansvar, for han har netop konkluderet på baggrund af de un-

dersøgelser, det har været muligt at gennemføre. Det kan meget vel gå hen og blive et pro-

blem for køber selv – i nogle tilfælde ender ansvaret hos sælger. 

 

Det er derfor min opfordring til alle købere og sælgere at sørge for, at forholdene, der møder 

dyrlægen, når han kommer, er i orden og tillader alle undersøgelser, og at hesten er soigne-

ret og på boks. Er I tvivl, så tal med klinikken om det, når handelsundersøgelsen bestilles. 

 

BOKS; 

En del af dyrlægens vurdering af hesten vil også afhænge af hestens forhistorie, så sørg for 

som sælger at udfylde ”Sundhedserklæringen”, som du kan finde på Dansk Islandshestefor-

enings hjemmeside, og indhent gerne en kopi af hestens journal fra nuværende dyrlæge. 

 

Forsikring af din hest 
Handelsundersøgelsen danner også baggrund for tegning af livs- uanvendeligheds- og syge-

forsikring på hesten. 

 

En del forsikringsselskaber ”reklamerer med”, at de ikke kræver røntgenundersøgelse af he-

sten, hvis forsikringssummen er under en vis størrelse, f.eks. 60.000 kr. 

 

Men hvem bærer risikoen for, at det senere måtte vise sig, at hesten har røntgenforandrin-

ger, der medfører hestens uanvendelighed, og som kan tilbagedateres til før forsikringens 

tegning? Er det sælger og/eller forsikringsselskabet, som jo ikke ”forlangte” røntgenbilleder, 

eller køber selv? 

 

Hvorvidt sælger har et ansvar afhænger af købekontraktens indhold. Har han opfordret køber 

til at lade hesten undersøge (såvel klinisk som) røntgenologisk, har han som udgangspunkt 

ikke noget ansvar. Hvis ikke denne opfordring er med i kontrakten, vil han skulle tage hesten 

tilbage. Men ikke alle sælgere er valide og er i stand til at tilbagebetale alle pengene. 

 

Så er der forsikringsselskabet. De vil i h t gængs praksis henholde sig til, at der er tale om en 

forudbestående lidelse, og henvise til forsikringsbetingelserne undtagelsesbestemmelse; 

”Forsikringen dækker ikke, hvis kimen/spiren til lidelsen var til stede på tegningstidspunktet”. 

Overfor det argument, vil køber anføre, at han jo forsynede forsikringsselskabet med alt, 

hvad de bad om, og at han i øvrigt først fik forsikringsbetingelserne (som han muligvis aldrig 

tidligere har læst) tilsendt efter forsikringens tegning. Men faktum er, at forsikringsselskaber-

ne i de fleste tilfælde indtager denne holdning og afviser. 
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Køber selv kan således risikere at stå uden dækning på uanvendelighedsforsikringen, fordi 

han ikke selv har taget initiativ til at få hesten undersøgt udover forsikringsselskabernes krav 

om risikooplysninger ved forsikringens tegning. 

 

Derfor kan jeg kun opfordre til, at alle kommende forsikringstagere tager emnet op med de-

res kommende forsikringsselskab og drøfter det med dyrlægen, som skal udføre undersø-

gelsen, herunder om han evt skal have mobilt røntgenudstyr med ud til undersøgelsen. 

 

Hvem skal betale 
Parterne vil ofte i købekontrakten have aftalt sig til rette om, hvem der skal betale for hvad i 

relation til handelsundersøgelsen. En sådan aftale binder ikke dyrlægen, medmindre han 

udtrykkeligt har accepteret en sådan fordeling. 

 

Rekvirenten, det vil sige, den som har ringet og bestilt undersøgelsen, hæfter altid for beta-

ling af de bestilte ydelser overfor dyrlægen. 

 

Rent praktisk er det derfor vigtigt, at køber, sælger og dyrlægen er helt klar på og får skrevet 

ned, hvem der skal betale for hvad. 
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