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Handel med heste
Der har igennem den sidste tid været et øget fokus på omstændighederne
omkring køb og salg af heste. Denne ekstra opmærksomhed skyldes til
dels en stigning i antallet af retssager i forbindelse med hestehandel. Disse
handelssager skyldes typisk en manglende forventningsafstemning i
forhold til den handlede hest, en utilstrækkelig undersøgelse af hesten
eller manglende videregivelse af informationer i forbindelse med handlen.
Der er derfor iværksat initiativer fra flere sider, for at optimere
omstændighederne omkring handel af heste og minimere risikoen for
langvarige og dyre retssager i denne forbindelse.
Dyrlægerne i Sektion vedr. Heste har igennem de sidste par år arbejdet på en ny skabelon for
handelsundersøgelser. Det er fortsat den samme undersøgelse, der foretages af hesten, men der er tilført
flere punkter, som skal udfyldes, hvilket skal sikre en mere grundig beskrivelse af eventuelle fund ved
undersøgelsen. Den nye skabelon er på nuværende tidspunkt under præsentation hos hestedyrlægerne og
vil tages i anvendelse i løbet af foråret eller sommeren. Et af de nye tiltag er, at det anbefales at køber og
sælger inden undersøgelsen tager stilling til eller udfylder et såkaldt aftalegrundlag, som er
udgangspunktet for undersøgelsen. Aftalegrundlaget kan ses på vores hjemmeside.
Et af de andre nye tiltag, der er lavet, er en købekontrakt udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk
Varmblod, Ridehesten og advokatfirmaet LETT, men som kan anvendes ved handel af alle typer af heste.
Kontrakten skal sikre, at køber får tilstrækkelig information om hesten i forbindelse med en handel og skal
udfyldes af køber og sælger i fællesskab. Ved at udfylde dette dokument bliver omstændighederne omkring
handlen veldefineret, herunder hestens anvendelse før og efter handlen, leveringstidspunktet, tidligere
sygdomme og behandlinger, undersøgelse af hesten i forbindelse med handlen og omstændigheder
omkring eventuelle tvister. Det er ikke nødvendigt at bruge netop denne type af kontrakt, men den kan
være til inspiration i forbindelse med en handel samt være en god rettesnor for, hvilke informationer der er
vigtige at få overleveret og defineret i forbindelse med en handel. Kontrakten findes her.
I de to ovenfornævnte tiltag er der flere fælles fokuspunkter. Det anbefales at undersøgelsen, hvis muligt,
udføres af købers dyrlæge. Desuden anbefales det, at køber inden handlen skal indhente informationer, i
form af journaler, røntgenbilleder mm. fra hestens tidligere dyrlæge. Dette skal sendes og gennemlæses af
dyrlægen, som foretager handelsundersøgelsen inden selve undersøgelsen, da dette giver et bedre
udgangspunkt for vejledning af køber i forhold til den pågældende hest. Denne type af materiale skal
indhentes med accept fra sælger, da journalmateriale mm. er fortroligt.
Vi vil hos Dyrlægerne Nørhald i fremtiden fremsende det nye aftalegrundlags, når der bestilles tid til en
handelsundersøgelse. Desuden vil vi naturligvis gerne gennemlæse alt relevant tidligere materiale og evt.
købekontrakten inden undersøgelsen. For at sikre optimal forberedelse fra vores side, vil vi gerne have
sådanne dokumenter i hænderne seneste to dage inden undersøgelsen. Nærmere omstændigheder
omkring overlevering af sådanne materiale aftales i forbindelse med bestilling af en handelsundersøgelse.
Grundlaget for en god handelsundersøgelse er, at hesten er håndteringsvant. Det vil sige, at den kan
mønstres for hånd, longeres, kan løfte ben og desuden skal den vises under forhold, som muliggør en fuld
klinisk undersøgelse. Sådanne forhold inkluderer en stald med god plads og tilstrækkelig lys samt at hesten
kan fremvises på et fast plant underlag samt longeres på blød og hård bund. Hvis forhold som disse ikke er
til stede hos køber eller sælger, anbefales det, at handelsundersøgelsen foretages på klinikken.

