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H A N D E L S U N D E R S Ø G E L S E 

Information og aftalegrundlag 
Forventninger 

At købe hest er en stor investering, økonomisk, ansvarsmæssig og menneskeligt. Det er derfor vigtigt, 

at du får et så sikkert veterinærfagligt grundlag at træffe din beslutning på forud for handlen og 

eventuel forsikringsdækning af hesten. Vi vil gerne sikre, at alle deltagende parter til 

handelsundersøgelsen er klar over hvad der skal ske, hvad dyrlægerne forventer af jer, og hvad I kan 

forvente af Hillerød Hestedyrlæger, når undersøgelsen skal udføres, for at resultatet af 

undersøgelsen bliver så retvisende som muligt.  

 

Som medlem af Den Danske Dyrlægeforening benytter vi et elektronisk standardskema som 

aftalegrundlag for handelsundersøgelser. Når informationen på de følgende sider er udfyldt, sendes 

dokumentet tilbage til Hillerød Hestedyrlæger. Derefter modtager køber og sælger et udfyldt skema 

via mail, som skal læses igennem og godkendes af begge parter. 

Den gode kliniske handelsundersøgelse 

Vi anbefaler at rekvirere hestens eksisterende dyrlægejournaler og eventuelle røntgenbilleder inden 

handelsundersøgelsen. Derudover anbefaler vi at sælger udfylder en sælgererklæring, for eksempel 

den version der findes på vores hjemmeside. På hjemmesiden ligger ligeledes dokumenter til 

vejledning i handel med hest og et eksempel på en købekontrakt. 

Vi tilbyder at gennemgå sælgererklæringen, da det er væsentligt for en helhedsvurdering af hesten 

og for, at vi kan give den bedste rådgivning af både køber og sælger.  

Hvis det ønskes at dyrlægen gennemgår sælgererklæring, journalhistorik og/eller tidligere 

røntgenbilleder er det handelsundersøgelsens rekvirents ansvar at disse materialer er sendt til 

klinik@hestedyrlaegerne.dk senest et døgn før handelsundersøgelsen finder sted. 

 

Handelsundersøgelsen foretrækkes gennemført på klinikken, men kan laves på hestens 

opstaldningssted, hvis faciliteterne er til rådighed.  

Faciliteter for den kliniske handelsundersøgelse: 

 Hestens pas 

 Fast jævn, grusvej, fliser eller asfalt til mønstring og bøjeprøve 

 Fast jævnt grusområde/plads til longering på fast underlag i trav 

 Ridebane eller ridehus til longering i trav og galop, og eventuel ridning 

 Ved ridning: udstyr der passer hesten 

 Vand til mundhuleundersøgelse 

 Et rum der kan gøres mørkt til øjenundersøgelse 

 

Er disse faciliteter ikke til stede, kan der ikke laves en optimal undersøgelse af hesten. De dele af 

undersøgelsen, der er mulighed for at gennemføre, kan selvfølgelig udføres, men det vil være en 

undersøgelse, der ikke er nødvendigvis afslører hvad der måtte være. Det er køber der bestemmer og 
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tager ansvaret for, hvad der ønskes udført. Vores anbefaling er selvfølgelig, at handelsundersøgelsen 

gennemføres efter forskrifterne. 

 

Krav til hesten på dagen: 

 Ren og tør, da mudder og vand kan skjule vigtig information og kan ses på røntgen 

 Rensede (ikke smurte) hove 

 Beskåret/skoet, helst min. 1 uge før undersøgelsen 

 Skal kunne løfte alle fire ben 

 Skal kunne mønstres i skridt og trav 

 Skal kunne longeres i trav og galop 

 

Er hesten ikke trænet i mønstring og longering anbefales det at hesten trænes før 

handelsundersøgelsen. Kan hesten ikke mønstres, løfte ben og longeres på dagen for undersøgelsen, 

kan der ikke laves en fuld handelsundersøgelse. Føl og plage kan ses løse i ridehus eller på bane, og 

skal ikke at have lært at blive longeret. 

 

Vi anbefaler, at munden altid undersøges med mundspærre og øjnene i et mørkt lokale. 

 

Vi anbefaler, at tilredne heste som supplement til den kliniske handelsundersøgelse fremvises under 

rytter. At se hesten under rytter giver væsentlige supplerende informationer såsom adfærd i 

forbindelse med pålægning af udstyr/spænding af gjord, subkliniske haltheder og ømheder fx i 

ryggen.  

 

Det er værd at overveje at få taget røntgenbilleder for at sikre føllets/plagens/hestens røntgenstatus 

og/eller med sælger i købekontrakten aftale, hvem der bærer risikoen for den. 

 

Faciliteter for en røntgenundersøgelse udenfor klinikken: 

 To hjælpere over 18 år som ikke er gravide 

 Lokale på mindst 4x4m med jævnt underlag 

 Strøm med jordforbindelse 

 

Der har igennem årene været megen diskussion om validiteten af udtagne blodprøver til 

dopingkontrol i forbindelse med handelsundersøgelser. Der er flere mulige måder at gøre det på, og 

der er stor forskel på prisen. Overvejer du at få foretaget en blodprøve, så tal med os om det på 

forhånd. 

 

 

 

 


