
  

 

 
NYHEDSBREV NOVEMBER 2021 
– NYE REGLER FOR KØB OG SALG AF HESTE 

Hvad 

Handel med heste er fra 1.  januar 2022 taget ud af 
forbrugerbeskyttelsesreglerne i Købeloven. Reglerne ligestiller 
herefter forbrugere og erhvervsdrivende. Det betyder fx, at 
man som privat køber af hest ikke længere har særligt gunstige 
regler at læne sig op af, hvis noget går galt. Er man derimod 
erhvervssælger, er ændringen gode nyheder.   

Overordnet er de vigtigste ændringer følgende 

 ”formodningsreglen”, hvorefter man går ud fra, at mangler der 
opdages indenfor 6 måneder fra handlen var til stedet på 
handelstidspunktet sløjfes. Det er derfor køber, der skal bevise at 
manglen var der, da hesten blev købt – også selvom den opdages kort 
tid efter handlen. Før var det sælgers opgave at bevise, at manglen 
ikke var til stede.  
 
 Før ændringen havde man som forbruger ikke pligt til at undersøge 
hesten og havde 2 års reklamationsret. Nu bliver der større 
aftalefrihed. Det kan betyde, at man nu vil møder erhvervssælgere, 
der stiller krav til, at og måske endda hvordan man undersøger hesten 
inden købet - og som i deres kontrakter begrænser købers 
muligheder for at reklamere efter handlen.   

 
 

Hvordan 

Skal du købe hest, er det nu blevet (endnu) vigtigere, at få 
undersøgt hesten grundigt inden handlen. Få derfor en dygtig 
dyrlæge – som ikke er sælgers egen – til at undersøge hesten. 
Gerne under rytter og fortæl både sælger og dyrlæge, hvad 
hesten skal bruges til og på hvilken niveau. Gå købsaftalen 
grundigt igennem – og sørg for, at du har rimelige muligheder 
for at reklamere, hvis uheldet alligevel er ude. Husk: Alt, der er 
vigtigt for dig, skal ned på skrift! 

Skal du sælge, så er det blevet lettere med ændringen! Opfordr 
køber skriftligt til at få handelsundersøgt hesten. Og HUSK, at 
oplyse køber loyalt om hesten og dens særegenheder. Så 
medvirker du til at sikre det bedste match – og dermed størst 
chance for en succesfuld handel! 

 

Viden & rådgivning 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende snak. 

Lykke Walter Greve  

Advokat (H) 
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