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Synopsis: 

Dette kandidatspeciale omhandler de juridiske 
problemstillinger der er særlige, og særligt 
relevante i relation til mangler ved heste i 
forbrugerkøb. 
Specialet er opbygget således, at der efter 
indledning, problemformulering, metode og 
afgrænsning findes en teoridel, der beskriver 
gældende ret på området. 
Herefter resumeres og analyseres relevante 
domme på området, og de særlige 
problemstillinger der ofte opstår i forbindelse 
med emnet trækkes frem. Efter dette afsnit 
forefindes et sammenfattende afsnit omkring de 
problemstillinger, der igennem analysen har vist 
sig at træde særligt frem. 
 
Specialets Problemformulering formuleres 
således: 
Hvilke problemstillinger gør sig især bemærkede 

i relation til mangler ved heste der er købt som 

forbrugerkøb, og hvorledes bedømmes disse ved 

domstolene?  

 
Problemformuleringen er herefter belyst med 
viden fundet i lovgivningen på området, litteratur 
herom, samt igennem belysning og analyse af 
relevante domme og de problemstillinger der 
heri findes relevante 
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Abstract 
This thesis addresses the issues that are particularly prominent, when deficiencies are found in horses 

bought in consumer sales. 

Throughout the thesis I will attempt to shed light on the special area, by answering the following question: 

Which issues is particularly prominent in relation to deficiencies in horses that are purchased in 

consumer sales, and how are these assessed by the courts? 

For the purpose of illustrating the specific area, the thesis contains a theoretical section, an analytical 

section, a summary of those and a short section about how experienced equine lawyers believe, that many 

disputes can be avoided, where after the conclusion finally completes the thesis. 

Equestrian sports are very common in Denmark, and therefore the country is full of horses. Because of this, 

there is a lot of horse-trading every year and a large part of these take the form of consumer sales. The Sale 

of Goods Act has special rules for consumer sales, these are regulated in KBL § § 72-86, and is inserted in 

the legislation as a special protection of the consumer, as he is perceived as a weak party against a 

professional vendor. 

The thesis analyzes five sentences, all of which contribute to the understanding of the rules, and to identify 

the specific problems that the subject contains. 

It's the specific assessment of the deficiencies and the rule about presumption, that plays the most 

important roles in the field, but also the period for giving notice of lack of conformity, and the claims for 

damages are identified. 

In the end, it is concluded that deficiencies in horses are often essential, and that although the deficiency is 

minor at the time of the risk passing, this can change rapidly in the case of live animals so as horses. It is 

also concluded, that the specific nature of the area means, that the rule about presumption in some cases, 

are almost too burdensome for the professional vendor. 

 

  



Læsevejledning 
Specialet er opbygget som en hovedrapport samt en bilagsrapport. 
Hovedrapporten indeholder teori, beskrivelser, analyser, resultater fra arbejdsprocessen 
og slutteligt fundne problemstillinger, og konklusioner herpå. 
Bilagsrapporten indeholder de i specialet analyserede domme 
 
Kilder er angivet med forfatterens efternavn samt årstal og sidetal. En kildeangivelse 
placeret foran et punktum henviser til den foregående sætning, mens en kildeangivelse 
efter et punktum henviser til det foregående afsnit.  
 
Hovedrapporten er skrevet og bør læses som en sammenhængende helhed. Det forudsættes, 
at læseren har forståelse for juridiske fagtermer. 
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1. Indledning 

I dette speciale har jeg beskæftiget mig med de særlige problemstillinger der kan opstå, når der opdages 

mangler ved heste, der handlet som forbrugerkøb. Jeg har fundet det relevant at beskrive teorien på 

området, og derefter beskrive og analysere de særligt relevante problemstillinger ud fra fem domme, for 

herefter at sammenfatte hvad teori og praksis tilsammen giver af svar på de særlige problemstillinger.  

 

Hestesporten er en af de mest udbredte sportsgrene i Danmark. Ifølge artikel i jyllandsposten d. 13/2 2013 

rangerer ridesporten som den 9. mest populære sportsgren for børn.1 Samtidig viser statistik fra Danmarks 

Statistik, at sporten vinder større og større indpas hos os danskere. I 2001 var der registreret 43143 heste i 

landet, mens der 10 år senere i 2011 var registreret 61476.2 Disse tal repræsenterer alene registrerede 

heste, og det er forventet at statistik for 2012 og 2013 må vise en betragtelig stigning i antallet af 

registrerede heste, idet årsskiftet 2011/2012 markerede afslutningen af den overgangsordning der var lavet 

efter BEK nr. 1448 af 15/12/2009 om identifikation af dyr af hesteslægten. Ifølge denne lovbekendtgørelse 

blev det nu lovpligtigt at mærke og registrere alle heste, hvorfor mange uregistrerede heste der har været i 

landet, i fremtiden vil figurere i statistikkerne. 

Grundet de mange heste, og den store interesse for hestesport der er i Danmark, foregår der hvert år 

mange hestehandler. En hurtig søgning på en af internettets største hjemmesider for hesteinteresserede, 

viser en almindelig dag i maj 2013 et antal på i alt 945 heste til salg.3  

En del af disse handler foregår som forbrugerkøb, da en populær interesse som heste og ridesport også 

betyder en del erhvervsdrivende på området.  

Personligt har jeg fundet interesse for emnet omkring mangler ved heste i forbrugerkøb, grundet min egen 

hobby som hesteejer og konkurrencerytter. Jeg har igennem mine mange år indenfor hestesporten selv 

både købt og solgt en del heste, og har også selv måtte ligge sag an imod en hestesælger, der viste sig at 

have tilbageholdt oplysninger, om en væsentlig mangel ved den købte hest. Afgrænsningen til forbrugerkøb 

er foretaget primært grundet, at der på dette område især er nogle interessante problemstillinger omkring 

mangelsvurderingen, samt det faktum, at det er på dette område der primært foreligger gode og brugbare 

domme. 

Jeg har fundet det interessant at prøve at fremdrage hvilke særlige omstændigheder der foreligger ved 

mangler ved heste i forbrugerkøb. I relation hertil er det helt centrale, hvorvidt der er tale om et 

forbrugerkøb, og hvorvidt de forbrugerbeskyttende regler på passende vis beskytter ”den lille” forbruger 

imod ”den stærke” erhvervsdrivende. Således er det emner som købstypen, reklamationen, 

mangelsbedømmelsen og især formodningsreglens virkning der findes interessant at belyse. 

  

                                                           
1
 (Munch, 2013) 

2
 Kilde: statistikbanken.dk, søgeord antal heste 2001-2011 

3
 Kilde: http://www.heste-nettet.dk/markedspladsen/hest/soeg/salg/ 

http://www.heste-nettet.dk/markedspladsen/hest/soeg/salg/
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2 Problemstilling 
Som ovenfor i indledningen beskrevet vil jeg i dette speciale, forsøge at belyse de juridiske 

problemstillinger der er centrale, og i nogle tilfælde særlige i forbindelse med mangler ved heste i 

forbrugerkøb.  

Til brug for belysningen af de relevante problemstillinger, er jeg kommet frem til følgende 

problemformulering: 

Hvilke problemstillinger gør sig især bemærkede i relation til mangler ved heste der er købt som 

forbrugerkøb, og hvorledes bedømmes disse ved domstolene?  

 

For at kunne besvare denne problemformulering på tilfredsstillende vis, vil specialet indeholde forskellige 

betragtninger i relation til gældende ret på området. Undersøgelsesspørgsmålene der vil blive besvaret er 

således spørgsmål som eksempelvis: 

- Hvad beskriver den gældende lovgivning på området? 

- Hvilke problemstillinger fremhæver landsretten for at komme frem til afgørelsen af, om der er tale 

om et forbrugerkøb? 

- Hvilke problemstillinger fremhæver landsretten for afgørelsen af, om der foreligger en væsentlig og 

hævebegrundende mangel? 

- Hvilken effekt har formodningsreglen på udfaldet af dommene? 

- Hvornår er der reklameret rettidigt i forbrugerkøb? 

 

Disse og flere andre undersøgelsesspørgsmål, danner grundlaget for belysningen af svaret på 

problemformuleringen, men spørgsmålene vil være underliggende, og ikke fremgå direkte af specialet. 

For at bevirke en god forståelse af områdets beskaffenhed vil der i specialet blive benyttet forskellige 

eksempler, der så vidt muligt vil være direkte relateret til netop handel med heste.  

 

 

2.1 Afgrænsning 

Efter problemformuleringens ordlyd, er der foretaget en naturlig afgrænsning til mangler ved heste i 

forbrugerkøb. Dette bevirker dog ikke, at teori og praksis angående handel med heste i civil- og handelskøb 

helt er udeladt i specialet, men disse områder er derimod benyttet til at beskrive afgrænsningen af 

forbrugerkøbsbegrebet, og betydningen af reglerne for dette. Således vil disse andre emner, grundet de for 

specialet relevante retskilder og grundet specialets omfang ikke rumme en tilbundsgående analyse af alle 

aspekter i disse andre typer køb.  
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3. Metode og informationssøgning 

I det ovenstående defineredes specialets problemformulering og der blev foretaget en afgrænsning af 

emnet. I det følgende redegøres for den juridiske metode, der er benyttet til at belyse svaret på 

problemformuleringen. 

3.1 Vidensproduktion 

Under udarbejdelsen af specialet har jeg anvendt den almindelige juridiske metode, der består af en 

redegørelse for den relevante teori på området, samt analyse af relevante domme. Til sammen giver dette 

et billede af hvad der er gældende ret 

Vidensindsamlingen er primært foregået ved hjælp af relevante udgivelser på området i form af 

faglitteratur, samt ved analysen af relevante domme, der er afsagt på området, indenfor de seneste år. 

Specialets emne er således belyst på følgende måde: 

- opstilling af problemformulering og afgrænsning af emnet 

- gennemgang af den juridiske metode og de valgte kilder 

- beskrivelse af den relevante teori på området 

- resume og analyse af relevante domme, hvoraf de centrale problemstillinger udtages for hver 

enkelt dom 

- sammenfatning af de emner der blev fundet centrale i analysedelen, og delkonklusioner for hver 

relevant emne 

- konklusion og besvarelse af problemformuleringen 

 

3.2 Juridisk metode 

Ved udarbejdelsen af specialet anvendes som udgangspunkt den retsdogmatiske metode, idet det først og 

fremmest ønskes belyst, hvad gældende ret er ‐ de lege lata. Den retsdogmatiske metode anvendes ved at 

benytte relevant lovgivning samt relevante domme, og ved hjælp af disse retskilder komme frem til en 

forståelse af gældende ret på området. På denne måde, anvendes den retsdogmatiske metode til at 

erhverve en indgående viden på området.  

Ved domstolene anvendes metoden til at løse tvister4, og i dette speciale vil den blive benyttet til at 

klarlægge eventuelle problemer i forhold til hestesagernes særlige karakter. 

I specialet anvendes især købelovens bestemmelser, men også andre af de obligationsretlige lovgivninger 

anvendes i det omfang de er relevante. Således benyttes både aftaleloven og erstatningsansvarsloven i et 

mindre omfang til beskrivelsen af problemstillingerne. 

                                                           
4
 (Wegener, 2000) s. 51 
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Der anvendes desuden retspraksis på området. Den anvendte retspraksis er domme afsagt i landsretten, og 

for de fire af dommenes vedkommende, er disse trykt i Tidsskrift for landbrugsret. Den sidste dom, der er 

den først analyserede er en utrykt dom, men denne er ligeledes afsagt i landsretten.  

 

3.3 Retskilder 

For belysning af svaret på specialets problemformulering er der benyttet forskellig faglitteratur på området. 

Lærebøger i køberet, som  ”Købsretten”, ”Lærebog i dansk og international køberet” og ”Købeloven – med 

kommentarer” er anvendt for at belyse teorien på området.  

Af andre retskilder er benyttet fem relevante landsretsdomme, den utrykte V.L.B-1786-08 (Lorex-dommen), 

samt de fire domme; Tfl. 2009.260V (Klaufi-dommen), Tfl. 2012.205V (Lacros-dommen), Tfl. 2012.114V 

(Molini-dommen) og Tfl. 2010.147V (Cabale-dommen). For læsevenligheden og overskuelighedens skyld, er 

alle fem domme benævnt med hestens navn i analyse og sammenfatningsdel. 

Til sidst er benyttet artikler, der er forfattet af erfarne advokater på området, til at give et indtryk af hvad 

disse finder, er relevant at se nærmere på indenfor handel med heste. 

 

3.4 Kildekritik 

Anvendte kilder er af en sådan karakter, at de ud fra et fagligt og professionelt synspunkt kan indgå som 

troværdige kilder i dette speciale. 

Under udarbejdelsen af specialet har forskellig faglitteratur, og forskellige domme været studeret og 

anvend. Det forudsættes at velansete forlag og tidsskrifter kan stå inde for pålideligheden af kilderne og 

deres indhold. Ydermere vurderes det, at anvendte lærebøger er af høj standard på baggrund af 

forfatternes ekspertise indenfor det respektive fagområde. 

Inden materialet anses som værende valid data og anvendeligt som kildehenvisning, er der foretaget en 

vurdering af dette på baggrund af nedenstående spørgsmål: 

‐ Hvad er hensigten med rapporten/bogen m.fl.? 

‐ Hvem er målgruppen? 

‐ Hvad er det faglige niveau? 

‐ Hvem er forfatteren? Hvad er forfatterens baggrund? 

‐ Er oplysningerne i kilden dokumenterede i form af referencer eller andet? 

‐ Er der andre kilder, der siger det samme? 

 
Således vil jeg i de næste kapitler af specialet forsøge gældende ret på området belyst.  
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4. Overordnet om køberetten/Gældende ret på området 

Denne del af specialet omhandler den relevante teori på området. Denne forefindes hovedsageligt i 

Købeloven (KBL).  Relevant teori omfatter de forskellige former for køb, aftaleindgåelsen, 

mangelsvurderingen, købers og sælgers forpligtigelser samt de misligholdelsesbeføjelser der kan gøres 

gældende overfor sælger, når der opstår en tvist som følge af fejl eller mangler ved heste i forbrugerkøb. Af 

hensyn til helhedsforståelsen af reglerne og for at demonstrere de forskelle der gør forbrugerkøbsområdet 

til noget særligt, er i dette afsnit medtaget visse regler i forhold til de andre former for køb. 

Købeloven blev til i 1906, og siden har den største ændring i loven været, da der i 1979 blev indsat særlige 

regler omkring forbrugerkøb. Senere blev der i 2002 foretaget ændringer i dette afsnit af købeloven, for at 

implementere EU’s direktiv 99/44/EF. I 1988 blev lovens anvendelsesområde begrænset, således at 

købeloven nu kun gælder for indenlandske køb, og handler, hvor aftaleparterne har bopæl eller 

forretningssted i to forskellige lande, nu reguleres af den internationale købelov – CISG.5 Idet dette speciale 

er afgrænset til alene at omhandle problemstillinger i den indenlandske køberet, vil jeg ikke komme 

nærmere ind på de internationale regler i CISG.  På trods af disse, og mange mindre ændringer igennem 

årene, er de væsentlige bestemmelser fra 1906-loven, stadig gældende i dag.6 

Købeloven indeholder ikke en egentlig definition af, hvad et køb er, men den almene opfattelse af ordets 

betydning, som en udveksling af ydelser – et gensidigt bebyrdende retsforhold – må være den rette 

overordnede definition. Jf. KBL § 2, stk. 3 gælder loven også for bytte, altså er det ikke et krav for 

anvendelse af loven, at den ene parts vederlag består af penge.7  

Købelovens primære område er køb af løsøre, men jf. KBL § 2, stk. 1 også for de såkaldte bestillingskøb også 

kaldet tilvirkningskøb. Ligeledes finder loven anvendelse på eksempelvis aktier (KBL § 19), fordringer (KBL § 

20) og rettigheder som fx ophavsrettigheder eller varemærker.8 

 

4.1 De forskellige typer køb 

Indenfor køberetten findes der tre forskellige former for køb; handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb.  

Handelskøb defineres i KBL § 4, og er handler, hvor begge parter er erhvervsdrivende, og handlen foregår 

som en del af deres erhvervsvirksomhed. Købeloven indeholder nogle særlige regler for handelskøb. Disse 

fungerer som en skærpelse af købelovens almindelige regler, og er begrundet i et særligt behov for korrekt 

opfyldelse af aftalerne, når parterne ellers kan lide tab i deres drift. De særlige regler for handelskøb findes 

i KBL §§ 6, 16, 23 stk. 3, 27, 28 stk. 1, 32, 51 og 52.9 

Civilkøb defineres ikke i købeloven, men bør forstås som værende negativt afgrænset til alle andre køb end 

handelskøb og forbrugerkøb. Begrebet dækker over handler hvor sælger handler som privatperson, og 

køber enten handler som erhvervsdrivende eller ligesom sælger, handler som privatperson. Købeloven har 

                                                           
5
 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 56 

6
 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 69 

7
 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 108 

8
 (Lookofsky & Ulfbeck, 2008) s.41 

9
 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 124 og (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 75 
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ikke særlige regler for civilkøb, men det er i stedet overladt til retspraksis at finde frem til regler og 

retningslinjer på området. Dette kan begrundes i, at civilkøb kan være svære at passe ind i en ramme, da de 

ofte er meget forskellige.10 

Forbrugerkøb, der er omdrejningspunktet i dette speciale, defineres i KBL § 4a, og omhandler handler, hvor 

sælger handler som erhvervsdrivende, og køber som privatperson. Jf. KBL § 4a stk. 2, gælder reglerne også 

når sælger ikke er erhvervsdrivende, men de andre betingelser er opfyldt, når handlen er indgået eller 

formidler for sælgeren af en erhvervsdrivende. Et eksempel på dette vil senere fremgå i specialets 

analysedel i afsnit 5.1.4, hvor en erhvervsdrivende har stået for salget og fået betaling for dette af 

sælgeren. I denne sag sker der identifikation mellem sælgeren og den erhvervsdrivende, og der bliver tale 

om et forbrugerkøb.  

Når en tvist opstår og der kan være tale om forbrugerkøb, er det sælger der skal løfte bevisbyrden for, at 

købet ikke var et forbrugerkøb, og derfor ikke skal behandles efter de beskyttelsespræceptive regler for 

dette område.  Disse beskyttelsespræceptive regler for forbrugerkøb er udtryk for, at der skal tages særlige 

hensyn for at beskytte privatpersoner, når disse handler med erhvervsdrivende, der ofte vil have en bedre 

indsigt i feltet, således at der opstår et ulige styrkeforhold parterne imellem. De særlige regler for 

forbrugerkøb findes i KBL §§ 72-87.11 

 

4.2 Købsaftalens indgåelse 

Når en købsaftale indgås er det den almindelige aftaleret der indeholder reglerne for dette. I en typisk 

handelssituation vil sælgerens ydelse bestå af en løsøregenstand, og købers i et pengevederlag. 

Udgangspunktet i dansk aftaleret er jf. AFTL § 1, at en aftale om køb er bindende for begge parter, 

ligegyldigt om den er indgået mundtligt eller skriftligt. Er en aftale alene indgået på mundtligt grundlag, er 

det op til den part der hævder at aftalen er indgået bindende, at føre bevis for dette.12 Ofte kan det være 

svært at bevise disse mundtlige aftaler, hvilket meget vel kan være grunden til der stadig sker 

misforståelser med hensyn til, om mundtlige aftaler er bindende eller ej.  

I relation til specialets specifikke emne, er det mest almindelige i handler med heste, at der indgås en 

skriftlig købskontrakt. Alligevel ses det indimellem, at en køber må se sig forbigået af et bedre bud eller en 

hurtigere afsluttet handel, eller sælger oplever at en køber springer fra handlen på trods af en mundtlig 

aftale, enten fordi en skriftlige aftale endnu ikke har været underskrevet, eller en sådan aldrig har været på 

tale. Sådanne sager kommer sjældent for retten, da den svære bevisbyrde og omkostningerne ved en sag 

ofte får den skuffede part til at opgive sagen. 

 

4.3 Mangler ved en salgsgenstand 

Når en handel indgås er det centrale for begge parter, at der fra den anden parts side, sker rigtig opfyldelse 

af den indgåede kontrakt. Dette kaldes også at der leveres en kontraktsmæssig ydelse. Rigtig opfyldelse 

                                                           
10

 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 125 
11

 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 128 og 1192 
12

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 13 
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indebærer både, at der leveres den rette ydelse, og at det sker til den rette fordringshaver, på den rette tid 

og på det rette sted. I dette speciale fokuseres på tvister der opstår, når en ydelse, der er leveret 

umiddelbart kontraktmæssigt korrekt, senere viser sig at være behæftet med faktiske mangler.  

Når den ene part ikke leverer det aftalte, og der derved opstår en tvist, er det ofte fordi der foreligger en 

mangel ved salgsgenstanden. Ofte vil det fremgå af aftalen, hvad der anses for rigtig opfyldelse, men 

foreligger der ikke grundlag for at bedømme hvad der er rigtig opfyldelse efter parternes aftale, træder 

købelovens deklaratoriske regler til som udfyldende regler.13 

 Indenfor specialets emne er det relevante at se på, hvornår der foreligger en faktisk mangel, og hvordan en 

forbruger kan se sig beskyttet ved hjælp af købelovens regler, i en tvist mod en fagligt stærkere modpart. 

En egentlig beskrivelse af hvad der anses for en mangel, findes i købeloven kun for forbrugerkøb. 

Bestemmelserne der forefindes i KBL §§ 75a og 76, må dog anses for at være alment gældende, og kan 

derfor anvendes analogt på handels- og civilkøb, som supplerende retskilde overfor den retspraksis der 

ellers anvendes til at definere området.14 

 

4.3.1 Faktiske mangler som defineret i KBL §§75a og 76 

Oprindeligt havde man overladt det til domstolene at afgøre, hvornår en genstand var behæftet med en 

mangel, og købeloven gav således ikke en definition af begrebet. Først I 1979, da reglerne om forbrugerkøb 

blev indført, kom købeloven til at indeholde en sådan definition.15  Definitionen i denne bestemmelse, og 

den senere tilføjede KBL § 75a omhandler i sin direkte form kun forbrugerkøb, men som beskrevet i 

ovenstående afsnit 4.3 må denne definition af begrebet anses for alment gældende, og derved også 

anvendelig i andre sager.  

KBL § 75a er affattet således: 

Salgsgenstanden skal med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber stemme overens med aftalen, og 
køberen skal i forbindelse med købet have de fornødne oplysninger med henblik på montering, anvendelse, 

opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden. 

Stk. 2. Medmindre andet følger af parternes aftale, skal salgsgenstanden 

1) have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som køberen efter salgsgenstandens karakter og 
forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente, 

2) være egnet til formål, som genstande af den pågældende type sædvanligvis anvendes til, 
3) være egnet til køberens særlige formål, hvis sælgeren har bestyrket køberens forventning herom, og 

4) have samme egenskaber som en vareprøve eller model, som sælger har forelagt køberen ved købets indgåelse. 

 
Bestemmelsen KBL § 75a er ikke præceptiv jf. KBL § 1, stk. 2, men må ud fra Forbrugerkøbsdirektivets art. 7 

stk. 1, alligevel antages at have den betydning, at sælgeren ikke kan tage generelle forbehold om, at 

bestemmelsen ikke finder anvendelse.16 

KBL § 75a kan anses som en uddybelse af mangelsbegrebet i den ældre KBL § 76. KBL § 76 er affattet 
således: 

                                                           
13

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 17 
14

 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 746 
15

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 152 
16

 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 1239 
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Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis 
1) genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har 

givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for køberens 
bedømmelse af genstanden, 

2) sælgeren eller et tidligere salgsled har givet oplysninger som nævnt i nr. 1 på varens indpakning, i annoncer eller i 
andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab, 

3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af 
genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller 

4) genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de 
foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i § 75 a ikke er opfyldt. 

Stk. 2. Køberen kan ikke påberåbe sig en urigtig eller vildledende oplysning, der er rettet senest ved indgåelsen af 

aftalen. 

Stk. 3. Forhold ved materialer fremskaffet af køberen kan ikke påberåbes som en mangel, medmindre sælgeren har 

tilsidesat sin vejledningspligt. 

 
KBL § 76 anfører således, at en genstand er mangelfuld, hvis den ikke stemmer overens med de berettigede 

forventninger køberen har. Bedømmelsen af mangelfuldheden beror på aftalegrundlaget og på købelovens 

udfyldende regler, og derved er købsaftalen central for bedømmelsen af købers bristede forventninger.17  

I forhold til de beføjelser køber opnår når en salgsgenstand viser sig at være behæftet med en mangel, er 

det nødvendigt at vurdere grad og betydning af manglen. Der skelnes imellem væsentlige mangler, mangler 

og bagatelagtige mangler.18 

Mangelsbegrebet 

Mangelsbedømmelsen beror på en konkret vurdering i den enkelte tvist. 

En mangel må være at betragte som en ”væsentlig mangel”, når salgsgenstanden af den ene eller den 

anden grund ikke opfylder de forventninger, som køber ifølge aftalen, måtte have. Det kan være, hvis 

salgsgenstanden slet ikke er anvendelig, til det køber har grund til at forvente ud fra sælgers oplysninger. 

Grænsen for hvornår en mangel er væsentlig og hvornår den ikke er, må vurderes helt konkret i den 

enkelte sag, men der vil formentlig altid være tale om en væsentlig mangel hvis salgsgenstanden ikke kan 

benyttes til det den er købt til, og dette ikke kan rettes.  

Indenfor handler med heste viser de nedenfor i afsnit 5 analyserede domme en væsentlig mangel ved en 

hest kan være helt nede i den kategori der kaldes ”kimen” eller ”spiren” til en skade, ligesom det er en 

væsentlig mangel hvis en hest lider af en allergi der nedsætter dens livskvalitet og brugen af den som 

ridehest.  

Mangel kan som en gradbøjning mangelsbegrebet, eksempelvis være det rette udtryk i tilfælde hvor 

salgsgenstanden ikke opfylder det formål hvortil den er købt, men fejlen kan rettes uden væsentlig ulempe 

for hverken køber eller sælger, og hvor andre misligholdelsesbeføjelser end ophævelse derfor vil være 

mere relevante. En sådan mangel i en hestehandel kunne eksempelvis være i et tilfælde, hvor der ifølge 

købsaftalen skulle medfølge en sadel af et bestemt mærke, men der er blevet medsendt den forkerte sadel. 

En sådan tvist vil formentlig blive løst parterne imellem ved at køber kræver omlevering af sadlen, og 

sælger sørger for dette. 

En bagatelagtig mangel kan forekomme i en handel, hvor salgsgenstanden ikke er helt som forventet, men 

hvor manglen ikke har noget betydning for opfyldelsen af forventningen køberen har for brugen af den. 

                                                           
17

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 155 
18

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 154 
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Mangelsbedømmelsen ved en enhver handel beror som beskrevet på den konkrete salgsgenstand og på 

købsaftalen. Hvad der er en væsentlig mangel i en handel, kan være en bagatelagtig mangel, eller slet ikke 

en mangel i en anden.  

Som eksempel indenfor specialets emne kan være, at en hest der er købt ene og alene som ridehest, og 

uden nogen forventning om at den kan avles på, ved et tilfælde viser sig at være steril. I dette tilfælde kan 

hestens sterilitet være en bagatelagtig mangel. Samme mangel vil være væsentlig for avleren der køber 

hesten for at avle på den, og for rytteren, der måske en dag kunne tænke sig at lave et enkelt føl på den, vil 

manglen ligge et sted imellem de to andre gradbøjninger. 

 

4.3.2 Sælgers loyale oplysningspligt 

Købeloven indeholder i sig selv ikke egentlige bestemmelser om sælgers pligt til at videregive oplysninger 

om salgsgenstanden. Obligationsretten medfører imidlertid, at parterne i en handel påligges en loyal 

oplysningspligt, således at der jævnfør KBL § 76, stk. 1 nr. 3, alligevel foreligger en mangel hvis sælger ikke 

videregiver de oplysninger han måtte være i besiddelse af omkring eventuelle mangler ved genstanden. 

Sælger skal altså jf. KBL § 76, stk. 1, nr. 3 videregive alle de informationer der har betydning for køberens 

vurdering af genstanden.19  

De oplysninger sælger giver køber om salgsgenstanden skal være sande. Hvis sælger giver urigtige 

oplysninger, eller tilbageholder vigtige informationer kan det betyde, at der foreligger en mangel ved 

salgsgenstanden jf. KBL § 76, stk. 1 nr. 1 og 2. Det er en betingelse for anvendelsen af disse regler, at de 

oplysninger som sælger har givet har været af konkret karakter, og ikke blot er anprisninger. Indenfor 

specialets emne kan en anprisning eksempelvis være, at sælger har bemærket overfor køber, at hesten 

normalt er sød og rar. For at komme ud over anprisninger, skal oplysningerne have karakter af en garanti, 

altså en tilsikret evne/tilstand ved salgsgenstanden.20 For at bruge et relevant eksempel igen, kunne en 

sådan garanti være, at sælger oplyser at hesten har evner for ridebanespringning på et bestemt niveau. 

En sælgers oplysninger kan komme både ham selv og køber til gode ved det, at en præcis garanti eller et 

præcist forbehold i salgsaftalen kan fortolkes således, at garantien ikke omfatter andre egenskaber end den 

garanterede. Det kan eksempelvis være at en hest annonceres specifikt som skovturshest, hvorved det ikke 

bliver en mangel, hvis hesten ikke egner sig til andet.  

På denne måde kan de oplysninger sælger giver i forbindelse med aftalens indgåelse få virkning som 

ansvarsfraskrivninger, for andre færdigheder end de tilsikrede.21 

Deciderede ansvarsfraskrivelser som eksempelvis ”som beset”, der ikke er ualmindelig at se brugt i 

forbindelse med handel med heste, vil ofte være så vidtrækkende, at denne ansvarsfraskrivelse kan 

tilsidesættes helt jf. AFTL § 36, om urimelige kontraktvilkår.22 

                                                           
19

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 165 
20

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 159 
21

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 160 
22

 (Kristensen, Nielsen, & Iversen, 2011) s. 98 
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4.3.3 Købers påpasselighedspligt 

Overfor sælgers loyale oplysningspligt står købers påpasselighedspligt, også kaldet caveat emptor-reglen. I 

købeloven reguleres dette via købers undersøgelsespligt for handels- og civilkøb i KBL § 47, og for 

forbrugerkøb i KBL § 77b.  

4.3.3.1 Handels- og civilkøb 

KBL § 47 påligger køberen at udvise en vis påpasselighed i en handel, og dette kan således give køber en 

pligt til, hvis han opfordres af sælger til dette, om muligt at gøre sig bekendt med eventuelle mangler inden 

handlen afsluttes. Undersøger køber salgsgenstanden, og opdager en fejl, kan han ikke påberåbe sig denne 

fejl som en mangel efter handlen er afsluttet. Opdager han den ikke, beror det på en konkret vurdering, om 

han burde have opdaget manglen.  

I teorien vil alle fejl kunne opdages ved en undersøgelse, hvis denne er grundig nok. Dog ville det i mange 

tilfælde, være alt for tidskrævende og meget byrdefuldt for en køber at skulle undersøge en salgsgenstand 

helt til bunds, hvorfor der er en grænse for hvor vidtgående købers undersøgelsespligt reelt er. Et godt 

eksempel er dette speciales emneområde, hvor det ville være overordentligt omkostningsfuldt, for ikke at 

nævne særdeles besværligt, og muligvis ganske urealistisk at undersøge et levende dyr så grundigt, at 

enhver lille mangel er klarlagt.  

Præcis hvor grænsen går for købers undersøgelsespligt afhænger af flere aspekter.  

- Hvad er sædvanen indenfor branchen/handelsområdet 

- Hvor professionelle er hver af parterne 

- Hvilken værdi har handlen 

Således vil ponyen Lotte, der sælges af den erfarne rytter, til den unge pige der køber hest for første gang 

for 2.000,- næppe udløse megen undersøgelsespligt for køber. Derimod vil den professionelle rytter, der 

køber en højtuddannet dressurhest af en hobbyavler for 2 mio., blive pålagt en ret vidtgående 

undersøgelsespligt.23 

Det kan også have betydning for bedømmelsen af, om køber har overholdt sin undersøgelsespligt, om 

sælger forinden handlens afslutning har opfordret køber til at undersøge genstanden.  Bestemmelsen KBL § 

47 indeholder desuden en undtagelse til undersøgelsespligten, såfremt køberen har en skellig, eller med 

andre ord rimelig, grund til ikke at undersøge salgsgenstanden. I nogle handler kan det eksempelvis være, 

at salgsgenstanden befinder sig så langt fra køber, at undersøgelse ikke er mulig. Indenfor handel med 

heste, er det normalt i forhold til heste af en vis værdi, at køber lader en dyrlæge undersøge hesten før 

handlen afsluttes, og køberen kan så vælge at hyre en dyrlæge der kommer fra sælgers nærområde, og 

derved opfylde sin undersøgelsespligt.  

Som tidligere nævnt i afsnit 4.3.2, kan det forekomme at sælger stiller en form for garanti. Når dette er 

tilfældet, det kan være hvis sælger garanterer at en hest har evner for ridebanespringning på et bestemt 

niveau, da bortfalder købers undersøgelsespligt i forhold til denne specifikke oplysning om hesten.  

                                                           
23

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 194-195 
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Såfremt sælger har handlet svigagtigt, eller han har tilsidesat sin loyale oplysningspligt, kan han ikke reddes 

af køberens undersøgelsespligt, idet denne bortfalder ved sælgers svig. Dette sker som følge af, at det ikke 

er ønskeligt at en svigagtig sælger kan gemme sig bag det beskyttelseshensyn, som undersøgelsespligten er 

et udtryk for.24 

4.3.3.2 Forbrugerkøb 

Indenfor specialets fokusområde, forbrugerkøb, gælder der ikke som i handels- og civilkøb en 

undersøgelsespligt for køberen. I de tilfælde hvor forbrugeren, af egen vilje alligevel vælger at undersøge 

salgsgenstanden træder KBL § 77b i kraft. Køberen kan altså ikke efterfølgende påberåbe sig en mangel hvis 

han, som følge af en frivillig undersøgelse, var eller måtte være bekendt med manglen. Betegnelsen ”måtte 

være bekendt” medfører, at køber skal have en positiv viden om manglen for at miste sine 

mangelsbeføjelser, og altså ikke som i de andre handelsformer blot ”burde” være bekendt med manglen. I 

tilfælde hvor det ikke kan påvises, at køber har haft en positiv viden om manglen, eller om at der er tale om 

en mangel, skal det derfor kunne betragtes som helt usandsynligt at han ikke havde kendt til manglen, den 

skal altså være så åbenlys at det er umuligt at overse.25 

I tilfælde hvor det viser sig, at sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed, har køberen mulighed 

for at påberåbe sig mangelsbeføjelser, på trods af ovenstående.26 

  

Købers undersøgelsespligt i forhold til handler med heste vil være et af dette speciales centrale emner, og 

vil således blive beskrevet nærmere i specialets analysedel. 

 

4.4 Den absolutte reklamationsfrist og reklamationspligten 

Den absolutte reklamationsfrist fremgår for civil- og handelskøb af KBL § 54, og for forbrugerkøb af KBL § 

83. De to bestemmelser har næsten samme ordlyd, men adskiller sig fra hinanden ved, at 

reklamationsfristen i KBL § 54, jf. KBL § 1 kan fraviges ved aftale herom, alt imens KBL § 83 er 

beskyttelsespræceptiv og derfor ikke kan fraviges til skade for forbrugeren.27  

Bestemmelserne angiver, at udgangspunktet er en reklamationsfrist på to år gælder fra salgsgenstandens 

levering, medmindre sælgere har handlet svigagtigt i civil- og handelskøb, eller i strid med almindelig 

hæderlighed i forbrugerkøb. 

Hvis køber indenfor de to år som er omfattet af reklamationsfristen opdager, at der foreligger en mangel 

ved salgsgenstanden, skal køber reklamere til sælger. I handelskøb, skal købe jf. KBL § 52, straks give 

meddelelse til sælger om, at han vil påberåbe sig en mangel. Bestemmelsen bestemmer videre, at køber 

udenfor handelskøb skal give meddelelse uden ugrundet ophold. Reklamationspligten for forbrugerkøb 

reguleres mere indgående af bestemmelserne KBL §§ 81-82 og §§ 84-86.  

KBL § 81 formulerer fristen for hvornår køber skal reklamere til at være indenfor ”rimelig tid”, og anfører 

                                                           
24

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 196-197 
25

 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 1293-1294 
26

 (Nørager-Nielsen, Theilgaard, Hansen, & Pallesen, 2008) s. 1295 
27

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 206 
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endvidere, at reklamation indenfor to måneder efter, at køberen har opdaget manglen, altid er rettidig og 

indenfor rimelig tid. Reklamation efter udløbet af fristen kan stadig betragtes som rettidige, hvis 

omstændighederne i øvrigt taler for dette.28  

Betragtningen af om rimelig tid er overholdt, skal gøres i forhold til det tidspunkt, hvor køber opdagede den 

omhandlende mangel, og ikke i forhold til tidspunktet for risikoens overgang eller i forhold til hvornår køber 

burde havde opdaget den. I den efterfølgende analyse vil eksempelvis Lorex-dommen i afsnit 5.1.1, vise 

videre hvad der må anses for rimelig tid indenfor specialets fokusområde. En anden af specialets 

analyserede domme, Klaufi-dommen, giver et endnu bredere billede af, at rimelig tid kan være langt mere 

end de 2 mdr., men faktisk op til næsten 6 mdr., når årsagen til manglen først afklares efter et stykke tid. 

Dette er ganske relevant i forhold til specialets emne, da det ved levende dyr ofte kan være svært at finde 

en specifik årsag og derved en specifik mangel at reklamere over. 

4.4.1 Fravigelse ved aftale 

KBL § 77, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, bestemmer i forhold til forbrugerkøb, at sælger ikke kan tage generelle 

forbehold i købsaftalen, og gøre disse gældende overfor køber ved en senere tvist. Et sådant generelt 

forbehold kan eksempelvis være, hvis sælger har angivet at hesten er købt ”som beset”, og at han derved 

ikke hæfter for skjulte fejl og mangler jf. ovenfor i afsnit nr. 4.3.2 om sælgers loyale oplysningspligt. På 

trods af reglen i KBL § 77, er det ikke ualmindeligt at se erhvervsdrivende sælgere tage sådanne forbehold 

og benytte sådanne udtryk når de sælger til forbrugere.  

Aftaler om ændringer i købers ret til at reklamere over mangler i forbrugerkøb, strider dermed imod 

købeloven, og er derfor altid ugyldige. Der findes ikke uden for forbrugerkøb, regler om sælgers 

ansvarsfraskrivelse, hvorfor købeloven jf. KBL § 1 godt kan fraviges ved aftale i handels- og civilkøb. 

4.4.2 Tidspunkt for mangelsbedømmelsen 

Risikoen for en genstand overgår normalt på det tidspunkt genstanden leveres fra sælgers til køber. I 

forhold til handel med heste er dette ofte ved overdragelse til køber, når denne afhenter hesten hos 

sælger. I nogle handler vælger sælger at levere hesten, og i disse sker risikoens overgang når hesten 

overdrages hos køber. Tidspunktet for risikoens overgang er afgørende for, hvorvidt køber kan gøre brug af 

sine misligholdelsesbeføjelser i forhold til en mangel, medmindre manglen skyldes en forsømmelse fra 

sælgers side.29  

I KBL § 77a, stk. 1, bestemmes det at mangelsbedømmelsen i forbrugerkøb, sker i forhold til tidspunktet for 

risikoens overgang. Som ovenfor beskrevet er dette ved levering.  

Tidspunktet for risikoens overgang markerer tidspunktet for, hvornår nye mangler ved en salgsgenstand 

bliver sælger uvedkommende. Det er ligegyldigt om fejlen først viser sig efter risikoens overgang, hvis blot 

det kan bevises, at en ”spire” eller ”kimen” til manglen forelå på tidspunktet for risikoens overgang. 

Nærmere herom i afsnit 5.1.1 om Lorex-dommen. I forhold til de særlige regler for forbrugerkøb, er disse 

præceptive, og derved kan de ikke fraviges til skade for forbrugeren.  
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 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 202 
29

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 179 
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4.5 Købers misligholdelsesbeføjelser 

Herunder vil jeg behandle købers misligholdelsesbeføjelser. Disse træder i kraft, når køber må konstatere, 

at genstanden lider af en fejl eller mangel, og han har reklameret til sælger omkring denne. Sagt på en 

simpel måde, så er købers misligholdelsesbeføjelser hans sikkerhed for at få sin kontraktmæssige ret til en 

korrekt opfyldelse af aftalen.  

Hvilke mangelsbeføjelser køber kan gøre gældende kommer an på manglen og omstændighederne omkring 

handlen i øvrigt. 

Kriterier der kan vægtes kan fx være manglens væsentlighed, handelstypen eller hvad parternes aftale siger 

mere præcist. Eksempelvis kan en køber ikke gøre de samme mangelsbeføjelser gældende i disse to 

eksempler: 

1. Køber har købt hesten Lotte ubeset til 15.000,-, han er blevet oplyst af sælger at Lotte har gået på 

en græsmark det meste af dens liv, og kun er redet i en kort periode for flere år tilbage, men ikke 

dengang har vist tegn på svagheder.  

2. Køber har købt hesten Star efter flere prøveridninger, samt dyrlægeundersøgelse og røngten for en 

pris på 250.000,-. Sælger har oplyst at Star er blevet brugt til dressur på middelsvært niveau, og den 

har derfor været udsat for stor belastning, men har aldrig vist tegn på svagheder. 

Hvis hesten fra eksempel 1., Lotte, efter kort tid hos ny ejer, der rider den og vil bruge den til dressurhest, 

viser sig at være uegnet til dette på grund af svagheder i benene, vil køber næppe kunne lade handlen gå 

tilbage, men hvis manglen må anses for væsentlig i forhold til aftalen og købers begrundede forventninger i 

øvrigt, vil køber muligvis kunne gøre brug af en af de andre mangelsbeføjelser, der vil blive nærmere 

beskrevet nedenfor i afsnit 4.4.1-4.4.5. 

Hvis hesten i eksempel 2, Star, derimod viser sig at være uegnet som dressurhest på grund af svagheder i 

benene, da vil køber formentlig, alt efter aftalen i øvrigt, kunne kræve handlen hævet, og muligvis få et 

erstatningskrav for de udgifter han har haft på hesten.  

Indenfor forbrugerkøb er det KBL §§ 78 og 80, der regulerer mangelsbeføjelserne. 

 

4.4.1 Forholdsmæssige og passende afslag i købesummen 

Hvis en salgsgenstand viser sig at være behæftet med en mangel, er en af køberens muligheder, at kræve 

afslag i købesummen jf. KBL §§ 42, stk. 1 og 43, stk. 1 indenfor civil- og handelskøb, og jf. KBL § 78, stk. 1, 

nr. 330. Indenfor civil- og handelskøb bruges udtrykket ”forholdsmæssigt afslag”. Denne formulering 

henviser til, at afslaget skal stå mål med den værdiforringelse der er ved genstanden grundet manglen. I 

forbrugerkøb bruges udtrykket ”passende afslag”. Dette skal forstås således, at der ikke her er et egentligt 

krav om, at der skal være sket en værdiforringelse ved genstanden, for at der kan kræves afslag i 

købesummen31. Afslaget kan i disse tilfælde altså bestemmes mere frit af parterne, men i praksis vil der 

også i forbrugerkøb ofte blive tale om et afslag der svarer til den værdiforringelse der er en realitet grundet 

manglen.32  

                                                           
30

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 182 
31

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 184 
32

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 251 
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I købelovens bestemmelser, findes der ikke nogle særlige definitioner omkring manglens betydelighed for 

genstanden, men det må formodes, at ubetydelige mangler må betragtes som en del af den risiko køber 

løber, hvorfor køber ikke kan kræve forholdsmæssigt afslag for den slags33.  

Et eksempel kunne være, at en hest sælges som værende dressurhest, men efter levering viser hesten sig at 

have tendens til krybbebidning, en klassisk handelsfejl ved heste. Den dårlige vane har ikke nødvendigvis 

indflydelse på hestens brug som dressurhest, men der er alligevel tale om en mangel som kunne have haft 

stor betydning for køberens valg af, om det var den rette hest for ham.  

Alt efter aftalens indhold i øvrigt vil en køber i ovenstående situation, have en god sag i forhold til at kræve 

et forholdsmæssigt eller passende afslag i købesummen. 

 

4.4.2 Afhjælpning 

Afhjælpning indenfor civil- og handelskøb foregår som en afhjælpningspligt på et ulovbestemt grundlag, 

men i relation til forbrugerkøb kan køber jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 1 kræve, at sælger afhjælper manglen ved 

en salgsgenstand, hvis dette er muligt, og ikke vil betyde uforholdsmæssigt store omkostninger for sælger. 

Hvis det skal vurderes, om der skal foretages afhjælpning, ser man blandt andet på genstandens værdi hvis 

den ikke var behæftet med en mangel, manglens betydning for brugsværdien.34    

Hvis afhjælpning er en mulighed, men sælger ikke indenfor rimelige tid efter købers anmodning vælger at 

afhjælpe manglen, kan køber herefter jf. KBL § 78, stk. 4, 2. pkt. benytte sig af andre 

misligholdelsesbeføjelser.35 

Det kan være svært at forestille sig, hvorledes sælger kan afhjælpe en faktisk (fysisk mangel) mangel ved en 

hest. Således nærmere herom i afsnit 6.1, der sammenfatter misligholdelsesbeføjelsernes brug ved 

forbrugerkøb af heste. 

 

4.4.3 Omlevering 

I civil- og handelskøb reguleres denne misligholdelsesbeføjelse af KBL § 43, stk. 1 og stk. 2, og køber kan 

kun benytte sig af denne beføjelse hvis der er en væsentlig mangel ved salgsgenstanden. 

Indenfor forbrugerkøb kan køber jf. KBL § 78 nr. 2 kræve omlevering, så længe dette ikke jf. stk. 2 vil påføre 

sælger uforholdsmæssigt store udgifter. Dette er dog modificeret således, at hovedreglen ikke gælder, hvis 

sælger har handlet svigagtigt, eller hvis han uden urimelig opofrelse kan skaffe en kontraktmæssigt korrekt 

genstand.36  

Indenfor specialets område, er omlevering sjældent en mulighed, da der i stort set alle hestehandler er tale 

om en speciesgenstand, der er udvalgt nøje og det kan være ganske umuligt at finde en ”megen til”. Derfor 

vil udgangen af en sådan sag ofte være, at det er nødvendigt at ophæve handlen, hvis ikke afslag eller 

afhjælpning kan løse tvisten. 

                                                           
33

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 182-183 
34

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 188 
35

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 188 
36

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 186 
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4.4.4 Hævebeføjelsen 

Når en salgsgenstand lider af en væsentlig mangel, kan køber vælge at ophæve handlen jf. KBL § 43, stk. 1 i 

civil- og handelskøb, og jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 4 i forbrugerkøb. Når en handel ophæves, skal begge parters 

ydelser tilbageleveres, således, at køber tilbageleverer hesten, mens sælger tilbageleverer købesummen. 

 At ophæve købet, er den mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse køber kan gøre brug af, derfor er 

kravene til manglens beskaffenhed temmelig store. Som en undtagelse til denne hovedregel, er disse krav 

dog ikke så høje, såfremt sælger har handlet svigagtigt, eller han har kendt til manglen så længe, at han har 

kunnet skaffe en mangelsfri genstand i stedet for den fejlbehæftede.37 

Ofte kan hævebeføjelsen kombineres med et krav om erstatning for de tab, som køber har måttet lide på 

grund af manglen.38  

Indenfor forbrugerkøb benyttes KBL § 78, stk. 1 nr. 4, til at regulere hævebeføjelsen, når en tvist skal løses. 

I specialets analysedel er det hævebeføjelsen der spiller den centrale rolle i købers 

misligholdelsesbeføjelser. Således vil dette blive grundigt beskrevet i specialets analysedel, der forefindes i 

afsnit 5.  

Indenfor specialets område er hævebeføjelsen ofte kombineret med erstatningsbeføjelsen, der nærmere 

beskrives nedenfor i afsnit nr. 6.5. Det er især disse to beføjelser der er relevante på området, der er 

ganske særegent på grund af karakteren af den handlede vare. Heste er ofte en speciesganstand, der er 

ikke blot er svær eller umulig at finde tilsvarende, men som i mange tilfælde heller ikke kan repareres på, 

eller afhjælpes, således at den bliver kontraktsmæssig, hvis den viser sig ikke at være det.  

 

4.4.5 Erstatning 

Har køber lidt et tab som følge af en handel, kan han kræve erstatning jf. KBL§§ 42, stk 2, 43 stk. 3 og 80. 

Indenfor forbrugerkøb er erstatningsbeføjelsen reguleret af KBL § 43, stk. 2 og § 80, stk.1 og 2. KBL § 43, 

stk. 3 regulerer erstatningsgrundlaget ved køb af genusvarer. KBL § 80, stk. 1 og 2 regulerer blandt andet 

erstatningsansvaret i køb af både genus- og speciesvarer.39 

Jf. KBL § 43,stk. 2 og § 80, stk. 2, er ansvarsgrundlaget i genuskøb objektivt.40 

Ansvarsgrundlaget ved specieskøb er i teorien culpa jf. KBL § 80, stk. 1, nr. 4, i bestemmelsen fremgår det 

dog, at der ved enhver bristet tilsikring/garanti kan kræves erstatning, så bestemmelsen må betragtes som 

en undtagelse fra udgangspunktet om culpa, og derved kan der altså i visse sager være tale om et objektivt 

ansvarsgrundlag.41 

Købelovens bestemmelser på området fortæller derved klart, hvornår der kan kræves erstatning; Hvis 

sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed, eller hvis sælger har giver urigtige eller vildledende 

oplysninger om salgsgenstanden. Bestemmelserne fastsætter også hvad der kan søges erstattet. Jf. KBL § 

80, både stk. 1 og 2, er det der kan søges erstattet, den skade som køber har lidt som følge af, at den 

                                                           
37

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 184 
38

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 188 
39

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 189 
40

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 189 
41

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 189 og (Andersen & Lookofsky, 2005) s. 253. 
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modtagne ydelse ikke er kontraktmæssig. Det betyder, at der skal være lidt et decideret tab før der kan 

søges erstatning, hvilket er helt i tråd med de almindelige erstatningsretlige principper om tab, kausalitet 

og adækvans.  

De erstatningskrav der ofte ses fremstillet i hestesager er til trods for mulighederne i ovennævnte 

bestemmelser, for det meste opgjort ud fra bestemmelsen i KBL § 55, der er formuleret således: 

 

 ”Er køberen kommet i besiddelse af genstanden, og vil han afvise den, er han pligtig at drage omsorg for 

den, og kan af sælgeren fordre erstatning for de ham derved påførte omkostninger. De i §§ 34 og 35 givne 

regler finder tilsvarende anvendelse.” 

Bestemmelsen angår den omsorgspligt køber har for salgsgenstanden, og at køber kan få udgifterne til 

denne dækket, således at køber ikke skal lide et tab grundet den mangelfulde salgsgenstand.42 

I specialets analysedel, giver eksempelvis Lorex-dommen som er resumeret og analyseret i afsnit nr. 5.1.1, 

et godt billede af, hvordan reglerne om erstatning i praksis anvendes til at godtgøre de omkostninger, som 

køber har haft i forbindelse med, at hesten ikke var kontraktmæssig som forventet. Erstatningen, der blev 

givet i Lorex-dommen, dækkede de omkostninger køber havde haft til dyrlæge, smed, opstaldning, foder og 

pasning. Erstatningen for disse udgifter, blev i sagen beregnet fra den dato, hvor parterne var enige om, at 

der var korrekt reklameret over manglerne. Desuden blev sælger dømt til at tilbagebetale købesum med 

tillæg af de sædvanlige procesrenter. 

 

4.4.5 Formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3. 

Købeloven er særligt indrettet til især at beskytte forbrugere i handler med erhvervsdrivende. Forbrugeren 

bliver i købelovens forstand, set som særligt udsat i forhold til at lide store tab, når de handler med en 

fagligt mere kompetent modpart. For at beskytte forbrugeren imod store tab som følge af et ulige forhold 

parterne imellem, har man i købeloven indsat en ”formodningsregel”. Formodningsreglen fungerer således, 

at den vender bevisbyrden i købsforholdet om, således at det de første 6mdr. er sælger, der skal bære 

beviset for, at der enten ikke er tale om et forbrugerkøb, at der ikke er tale om en mangel, der var tilstede 

ved handlens indgåelse, som kan tilbageføres til før/ved risikoens overgang. Det er dog stadigværk køber, 

der skal påvise og bære beviset for, at der er tale en mangel i købelovens forstand.   

Bestemmelsen betyder, at fejl og mangler ved salgsgenstanden, der viser sig inden for de første 6 mdr. 

efter risikoens overgang simpelthen formodes, at have været til stede allerede på selve tidspunktet for 

risikoens overgang, medmindre sælger kan bære bevisbyrden for, at dette ikke er tilfældet.43  

Sælgers mulighed for at undgå den strenge bestemmelse KBL § 77a, stk. 3 kaldes også sælgers 

præsumptionsansvar. Således kan han gå fri, hvis han kan bevise, at den opståede fejl/mangel ikke kan var 

til stede på tidspunktet for risikoens overgang.  

Indenfor specialets område, bærer sælger derved bevisbyrden for, at hesten ikke var behæftet med fejl og 

mangler ved tidspunktet for risikoens overgang. Denne bevisbyrde kan være overordentligt svær for en 

sælger at løfte, og dette især når der er tale om levende dyr, der allerede har været i købers varetægt i op 

                                                           
42

 (Kristensen, Nielsen, & Iversen, 2011) s. 146 
43

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 243 
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til 6 mdr.44 Således er præsumptionsansvaret og formodningsreglen meget byrdefylde regler for den 

erhvervsdrivende sælger. 

 

4.5 Bortfald af misligholdelsesbeføjelserne 

Modsvarende til de ovenstående muligheder for køber, for at søge sig kontraktmæssigt opfyldt, eller gjort 

skadefri efter en mislykket handel, står nogle forhold der taler imod, at køber kan anvende disse beføjelser. 

I forhold til specialets område, forbrugerkøb, er det dog meget begrænset hvad der afholder forbrugeren 

fra at bruge misligholdelsesbeføjelserne.45   

I forhold til afhjælpning og omlevering, der i forhold til handel med heste har en begrænset betydning, 

gælder det for forbrugerkøb, at køber ofte må se sig tilfreds med hvad sælger tilbyder. Sælger har ret til at 

afhjælpe eller omlevere genstanden, i de tilfælde hvor det er muligt.46  

Afhjælpning eller omlevering skal ske indenfor rimelig tid, og dette må ikke pålægge køber omkostninger 

eller væsentlig ulempe. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har køber fortsat de almindelige beføjelser, og kan 

derved søge handlen hævet.47 Denne ret for sælger, ti at yde afhjælpning eller omlevering, hvis det er 

muligt og ikke påfører køber den omtalte ulempe, er reguleret i KBL § 49.  

 

4.6 Kort om samme stand-problematikken   

KBL § 57 bestemmer, at køberen ikke ved ophævelsen af handlen er berettiget til at få købesummen 

tilbage, medmindre han tilbageleverer salgsgenstanden i væsentligt samme stand som i den han modtog 

den. Stående alene ville denne bestemmelse kunne give store problemer i relation til handler med heste, 

idet det kan være meget svært at imødekomme bestemmelsen, hvis en hest har vist sig at være skadet, da 

skaden/manglen som reglen først vil blive opdaget, når den er forværret. Opsamlende bestemmer KBL § 58 

dog, at KBL § 57 ikke skal anvendes i tilfælde hvor forringelsen af salgsgenstanden skyldes dens egen 

beskaffenhed, som det må findes at være tilfældet, når en hest viser sig at have en mangel der kan 

tilbagedateres til før risikoens overgang. 48 

  

                                                           
44

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 179 
45

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 194-196 
46

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 183 og 185 
47

 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 184 
48

 (Kristensen, Nielsen, & Iversen, 2011) s. 65 
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5. Analysedel 

Som beskrevet ovenfor, er specialet centreret omkring forbrugerkøb i handler med heste, og de muligheder 

som køber har, for at undgå at lide et stort tab som følge af mangler ved den købte hest. I det 

nedenstående vil jeg herefter resumere, analysere og komme med betragtninger omkring fem relevante 

domme på området. Dommene bruges hver især til at beskrive aspekter der har stor betydning i sager om 

forbrugerkøb af heste.  

 

I det følgende anvendes som ovenfor beskrevet fem domme. Alle er landsretsdomme. Lorex-dommen 

(V.L.B-1786-08) benyttes især til at anskueliggøre betydningen af formodningsreglen, hvad der er en 

væsentlig mangel og rækkevidden for erstatningsbeføjelsen. I Klaufi-dommen (Tfl. 2009.260V), får vi syn for 

afgrænsningen imellem civilkøb og forbrugerkøb, for hvornår der er reklameret indenfor rimelig tid, for 

formodningsreglens rækkevidde samt for den væsentlige mangel og erstatningsbeføjelsen. I Lacros-

dommen (Tfl. 2012.205V) er det muligt at opnå en forståelse af hvordan en sag kan forløbe og hvornår en 

køber har fremmet sagen med den fornødne hurtighed, selvom en mangel først opdages og reklameres for 

efter formodningsreglens tidsramme, og efter købers tab er søgt dækket ved forsikringen som første 

mulighed. I den næste dom, Molini-dommen (Tfl. 2012.114V), tydeliggøres hvad der må betragtes som en 

skjult mangel, og her kan det ses, at selvom en forbruger har valgt at lade hesten dyrlægeundersøge før 

købet, da kan han stadig have ret til at gøre mangler der ikke er fundet i denne undersøgelse gældende. Til 

sidst vil jeg kort gennemgå Cabale-dommen (Tfl. 2010.147V), der på en fin måde viser afgrænsningen 

imellem forbrugerkøb og civilkøb, samt hvorledes denne afgrænsning kan have betydning for sagens 

udfald. 

 

5.1 De valgte domme 

I den nedenstående vil jeg resumere, analysere og kommentere de fem ovennævnte domme. For 

overskuelighedens skyld vil jeg færdiggøre hver dom for sig, og fremhæve hvad hver enkelt dom bidrager 

med af viden omkring de særlige forhold ved handel med heste i forbrugerkøb. I specialets afsnit 6 vil jeg 

derefter behandle de centrale emner opsamlende.  

Det er i hestekredse meget omdiskuteret hvorvidt formodningsreglen bør have virkning på netop handler 

med levende dyr, da det kan være overordentligt svært at datere en mangel ved dyr præcist, og derfor kan 

formodningsreglen virke særdeles byrdefuld for sælger. Formodningsreglen er dog et faktum, og den har 

stor betydning i forhold til specialets fokusområde. Derfor vil nogle af de analyserede domme blive brugt til 

at give et klarere billede af dens betydning og rækkevidde.  

Andre relevante aspekter der har stor indflydelse i forhold til fokusområdet, vil også blive forsøgt 

tydeliggjort. Hvad kan kræves erstattet i forbindelse med en ophævelse af handlen? Hvornår er der tale om 

en væsentlig mangel? Hvordan skal køber forholde sig udenfor formodningsreglens tidsramme? Hvor går 

grænsen mellem forbrugerkøb og andre typer køb, når der er en erhvervsdrivende et sted i billedet? Og 

hvilke betydning kan det få for en sag, at der ikke er tale om et forbrugerkøb.  

Det er spørgsmål som disse jeg vil forsøge at afdække i det efterfølgende analyseafsnit. 
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5.1.1Lorex-dommen V.L.B-1786-08 

Lorex-dommen er ankesag V.L.B-1786-08. Appellanten i sagen var Stutteri-ejer Betty Rasmussen (i det 

følgende kaldet sælger). Hendes modpart var Peter Sølbeck (i det følgende kaldet køber), der ønskede 

handlen af hesten Lorex Højris (i det følgende kaldet Lorex) ophævet, og hans tab forbundet med den 

mangelfulde hest dækket. Dommen er utrykt, men valgt ud på grund af dens store værdi i forhold til at 

beskrive formodningsreglens betydning i forbrugerkøb af heste. Ligeledes demonstrerer dommen hvor 

stort et erstatningskrav en erhvervsdrivende sælger kan blive mødt af i disse hestesager. 

Kort resume af Lorex-dommen 

Dommen omhandler hesten Lorex. Køber, der besigtigede, prøvered og efterfølgende købte for et beløb på 

380.000,-, fik leveret hesten d. 2/2 2005, og dette tidspunkt markerer derfor risikoens overgang i sagen.  

På samme dag som leveringen fik køber Lorex handelsundersøgt, af en hestedyrlæge. Denne fandt ingen 

fejl eller mangler ved hesten, trods en udvidet handelsundersøgelse.  Efter få dage oplevede køber, at Lorex 

udviste halthed på dens venstre bagben, hvorefter hesten først fik ro, og derefter blev der d. 8/3 2005 

foretaget en ny undersøgelse. Denne viste, at Lorex  led af en Gaffelbåndsskade på er af  bagbenene. Køber 

kontaktede første gang sælger med henblik på at reklamere d. 28/2 2005, men sælger bad køber give Lorex 

tid til at lære den nye rytter at kende. Parterne var i sagen enige om, at der var en samtale imellem dem d. 

9/3 2005, men de var ikke enige om indholdet. Køber var af den opfattelse, at sælger var gået med til at 

lave handlen gå tilbage, imens sælger var det den opfattelse, at samtalen var angående om hesten kunne 

komme i pleje hos sælger, imens skaden helede.  

I sagen blev Det Veterinære Sundhedsråd bedt om at afgive en erklæring ud fra dyrlægernes oplysninger. 

Ligeledes vidnede to dyrlæger der havde undersøgt Lorex før, under og efter handlens indgåelse, samt 

andre relevante og sagkyndige vidner. 

 

Lorex-dommens centrale emner 1. - Formodningsreglen 

Lorex-dommen viser med al tydelighed hvor stor betydning formodningsreglen må tillægges i disse sager. 

Hesten Lorex var prøvet, dyrlægegodkendt og leveret i, en af køber godkendt, stand, og viste først tegn på 

mangler efter risikoens overgang. Det Veterinære Sundhedsråd fandt som citeret; 

 

”Det Veterinære Sundhedsråd kan efter vurdering af ultralydsbillederne og sagens kliniske materiale ikke 

med nogen grad af sandsynlighed oplyse, om den pågældende lidelse eller spiren hertil forelå henholdsvis d. 

30. januar 2005, d. 2 februar 2005 og d. 10 februar 2005.” 

”På de billeddata, der er tilvejebragt, er det ikke muligt med sikkerhed at bestemme, hvornår skaden opstod 

i perioden fra den 21. december 2004 til den 14. februar 2005. Endvidere er det heller ikke muligt at 

differentiere mellem de to scenarier, som er foreslået i spørgsmålet om: skaden er opstået før d. 2 februar 

eller om skaden er opstået mellem 2. februar og 3. marts 2005. 

Men da hesten var symptomfri den 2. februar og havde erkendelige kliniske symptomer den 3. marts, er det 

ganske sandsynligt, hvis etiologien (årsagen) var traumatisk, at denne startede i perioden fra 2. februar til 3. 

marts. Hvis den primære underliggende etiologi (årsag) er degenerativ, kan sygdomskimen have været til 

stede før 2. februar 2005.” 
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Disse citerede uddrag giver et indblik i, hvor svær en sag som Lorex-sagen er at arbejde med. Indenfor 

handler med ”døde ting” er det ofte ligetil at datere en mangel. Viser det sig at bremserne på en brugt bil, 

der er købt med nye bremser, er slidt op efter få måneder, da vil bilen formentlig have haft en fejl allerede 

på købstidspunktet, eller også har sælger givet forkerte oplysninger. Køber forbrugeren et nyt produkt, vil 

sådanne ting ofte være omfattet af en garanti, og i sådanne tvister er løsningen ofte lettilgængelig. Med 

levende dyr, kan det dog meget ofte være umuligt, at sige hvornår en skade er opstået helt præcist. Dyr 

som heste kan pådrage sig selv eller hinanden skader på splitsekunder, og det er ikke altid de er tydelige og 

derfor opdages med det samme. Det er i sådanne situationer, at formodningsreglen kan få store 

konsekvenser for selv en godtroende sælger. 

I Lorex-sagen vidnede købers dyrlæge,Jørgen Falk-Rønne, der blandt andet forklarede som citeret;  

 

”Den gaffelbåndsskade, han den 8. marts 2005 kunne se ved ultralydsscanningen, så bestemt ikke ny ud. 

Han mener med en høj grad af sikkerhed, at skaden er en træningsskade, der er opstået over tid, og at den 

derfor har været til stede på handelstidspunktet.” 

 

Herefter kom landsretten frem til, at på trods af Det Veterinære Sundhedsråds usikkerhed, da kunne 

sælgeren ikke løfte bevisbyrden for, at spiren til skaden ikke var til stede på handelstidspunktet, hvorfor 

formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3 betød, at sælger hæftede for manglen. Nærmere omkring dette 

nedenfor i sammenfatningen af de centrale problemstillinger i relation til forbrugerkøb af heste i afsnit 6.2. 

 

Lorex-dommens centrale emner 2. – Den væsentlige mangel 

I Lorex-sagen ønskede køber en dressurhest der kunne præstere på Middelsvært niveau. Ud fra sælgers 

oplysninger, hestens resultater og købers undersøgelse og prøveridning af hesten, levede Lorex op til dette 

krav. Lorex var en forholdsvis dyr hest, og med oplysningerne om hesten og prisen taget i betragtning 

kunne køber have visse forventninger om hestens kvalitet og holdbarhed. Disse forventninger levede Lorex 

ikke op til.  

 

I Lorex-sagen blev der brugt udtryk som ”spiren til skaden” og ”kimen til skaden”, udtryk der kan blive 

nødvendige i relation til alle typer salgsgenstande, men som er særligt relevant i denne type sager, hvor det 

ofte ses, at en ”kim” eller ”spire” kan udvikle sig meget hurtigt og voldsomt. Så hvad er ”kimen” eller 

”spiren” til en skade. Hvordan vurderes det om den er der, og udgør en ”spire” eller ”kim” reelt en 

væsentlig mangel?  

Disse spørgsmål giver Lorex-sagen et billede af svarene på. I Lorex-sagen var en ”spire” eller en ”kim” nok til 

at være en væsentlig mangel, og derved give køber ret til at ophæve købet. Dette skal dog vurderes ud fra 

sagens beskaffenhed, og kan ikke bruges som en egentlig rettesnor i hestesager generelt. Netop prisen og 

oplysningerne om Lorex betød, at der kun skulle en ”spire” eller ”kim” til en skade til, for at begrunde en 

væsentlig mangel. En langt billigere hest, der ikke var set præstere på noget særligt højt niveau, og som der 

derfor ikke er de samme forventninger til kvalitet og præstation af, ville ikke nødvendigvis kunne begrunde 
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den samme strenge vurdering af om manglen var væsentlig. I et sådant tilfælde ville manglen ikke have den 

samme store betydning for hestens brug, som den fik i Lorex-sagen.  

Købesummen for Lorex var 380.000,-, der efter dommen skulle tilbagebetales med de sædvanlige 

procesrenter, erstatning jf. KBL § 55, samt modpartens sagsomkostninger, imod udlevering af Lorex. 

Lorex-dommens centrale emner 3. Erstatningen 

I Lorex-sagen blev sælger dømt til ikke blot at lade købet hæve, og tilbagebetale købssummen jf. KBL § 78, 

stk. 1, nr. 4, men også at betale erstatning jf. KBL § 55. Lorex-dommen indeholder ikke en udregning af 

udgifterne, der efter dommen skulle erstattes, hvorfor det ikke i denne sag er noget der vil blive afdækket 

eller analyseret nærmere på. Dommen anfører dog, at der er tale om udgifter til opstaldning, beskæring, 

skoning og dyrlæge. Erstatningen for købers udgifter kom i Lorex-sagen op på i alt 273.528,70,- plus de 

sædvanlige procesrenter.  

 

 

Andre bemærkninger om Lorex-dommen 

Sagen har i hestekredse vakt en del opmærksomhed. Landsretten kom frem til, at skaden på Lorex var en 

træningsskade, og da den først viste sig efter køber havde overtaget Lorex, kunne skadens udbrud 

formentlig have været helt undgået med korrekt eller mindre hård træning. Herefter er det svært at 

forestille sig, hvordan en erhvervsdrivende sælger nogensinde kan føle sig sikker efter en handel med en 

dyr hest. Det er min personlige erfaring, at det i hestekredse, er helt almindeligt at høre bemærkninger om, 

at en køber altid kan finde ”noget” at lade en handel blive ophævet på baggrund af, det er blot et 

spørgsmål om at lede grundigt nok efter en fejl. Det er selvfølgelig en uheldig tendens, som stiller 

erhvervsdrivende hestesælgere i en meget usikker situation.  

I landsretten blev sælgeren i Lorex-sagen dømt til at betale i alt 380.000,- tilbage for købssummen, 

273.528,70,- i erstatning samt sagsomkostninger til modparten for 177.513,76,-. Alle beløb tillagt 

sædvanlige procesrenter fra forskellige tidspunkter. 

 

5.1.2 Klaufi-dommen Tfl. 2009.260V 

Klaufi-dommen er trykt i Tidsskrift for landbrugsret, og afsagt i Vestre Landsret d. 15/6 2009. Appellanten i 

sagen var Stutteri Legind v/ Bo Sørensen og Mette Bovbjerg (i det følgende kaldet sælger). Modparten var 

Verner Ibsen, der ønskede handlen om hesten Klaufi ophævet, og hans tab forbundet med den 

mangelfulde hest dækket. 

Dommen er udvalgt på grund af dens værdi i forhold til rækkevidden af begrebet at reklamere ”indenfor 

rimelig tid” jf. KBL § 81, samt til at beskrive hvordan det bestemmes hvorvidt der er tale om forbrugerkøb, 

og tydeliggøre betydningen af formodningsreglen indenfor denne type køb. Ligeledes giver dommen et 

billede af, hvad der kan være en væsentlig mangel ved en hest i en anden prisklasse, og dermed med nogle 

andre forventninger hos køber, end i den ovenfor i afsnit nr. 5.1.1 analyserede Lorex-dom. Til sidst er 

dommen også brugbar i forhold til at se på rækkevidden for erstatningskrav jf. KBL § 55 i forbindelse med 

ophævelsen af en handel.  
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Kort resume af Klaufi-dommen 

Køber købte hesten Klaufi hos sælger d. 3/4 2006 for et beløb på 28.000,-, efter at have haft hesten på 

prøve i en uge. Kort forinden (d. 22/3 2006) var Klaufi blevet dyrlægeundersøgt, og denne dyrlæge havde 

fundet, at hesten var sund og rask. Få dage efter levering viste hesten tegn på tåreflod fra det venstre øje, 

og køber konsulterede en dyrlæge d. 29/3 2006, der ikke kunne stille en diagnose, men i løbet af foråret 

flere gange forsøgte at behandle problemet. 

Da hesten fortsat viste tegn på at der kunne være et problem med det venstre øje, valgte køber at 

konsultere en anden dyrlæge d. 25/8 2006. Denne dyrlæge fandt, at Klaufis venstre øje var angrebet af grå 

stær, og at hesten var blind på dette øje. Først herefter reklamerede køber straks til sælger over manglen. 

Der var således gået næsten 5 måneder, fra første gang køber konsulterede en dyrlæge om problemet, 

men først reklameret da der var givet en egentlig diagnose. 

 

Klaufi-dommens centrale emner 1. – Civilkøb eller forbrugerkøb  

Under Klaufi-sagen gjorde sælger gældende, at han ikke mente der var tale om et forbrugerkøb, men 

derimod et civilkøb, og at der derfor ikke var reklameret rettidigt efter KBL § 52.  

Under sagen tog retten derfor stilling til dette spørgsmål som det første, idet typen af handlen havde 

betydning for sagens videre udfald. Retten lagde vægt på, at sælgers stutteri var momsregistreret, at sælger 

oplyste under sagen at dennes kone var fuldtidsbeskæftiget med driften af stutteriet og at de avlede heste 

med videresalg for øje. Således kom retten frem til, at der var tale om et forbrugerkøb, da køber handlede 

udenfor sit erhverv, da han købte hesten som ridehest til sin datter og at sagen herefter skulle bedømmes 

ud fra de særlige regler for forbrugerkøb.  

 

Klaufi-dommens cetrale emner 2. Reklamationsfristen 

Som beskrevet i teoridelens afsnit nr. 4.4 omkring reklamationsfristen, forefindes denne i forbrugerkøb i 

KBL § 81. Ifølge denne bestemmelse skal køber i forbrugerkøb give meddelelse om, at han vil påberåbe sig 

en mangel, indenfor rimelig tid efter at have opdaget manglen. Videre anfører bestemmelsen, at to 

måneder altid vil blive anset for rimelig tid. Klaufi-dommen giver et rigtig godt billede af, hvordan 

reklamationsfristen fungerer. Umiddelbart kunne der argumenteres for, at køber af Klaufi ikke reklamerede 

indenfor rimelig tid, da der gik næsten 5 måneder fra første gang køber konsulterede en dyrlæge, til der 

blev reklameret. Men idet der først blev givet en egentlig diagnose, og problemets væsentlighed først blev 

opdaget efter de 5 måneder, da har køber jf. dommens præmisser reklameret i henhold til købelovens 

regler.  

Herved beskriver Klaufi-dommen, at en forbruger ikke nødvendigvis skal reagere på symptomer, men altså 

godt kan reklamere når disse senere viser sig at bunde i noget mere alvorligt end først antaget. Dommen 

giver et billede af en vis rummelighed overfor køberen, og også i forhold til den viden, de konsulterede 

dyrlæger, må forventes at have, for at bedømme hvorvidt der skal reklameres eller ej.  

 



24 
 

Klaufi-dommens centrale emner 3. Den væsentlige mangel 

I Klaufi-dommen kom retten frem til, at hesten led af en væsentlig og derfor hævebegrundende mangel 

fordi den var blevet blind på det ene øje. Dommen viser, at vurderingen af hvad der er en væsentlig mangel 

er meget streng overfor en erhvervsdrivende sælger, og således kan det, at en fejl, sygdom eller skade, der 

ikke nødvendigvis har været væsentlig ved leveringen, men som har udviklet sig kraftigt efter dette 

tidspunkt, få store konsekvenser for sælger. 

 Klaufi-dommen giver sammen med ovenfor analyserede Lorex-dommen, et billede af, at der ikke skal ret 

meget til, før en hest er behæftet med en væsentlig og hævebegrundende mangel. Dette må konstateres at 

skyldes dels det faktum, at mangler ved heste ofte er væsentlige på grund af hestens beskaffenhed som 

salgsgenstand, og det faktum, at de andre misligholdelsesbeføjelser kan være svære at anvende på netop 

heste, eller på andre levende dyr.  Oftest er en hest af køber udvalgt meget nøje, og en helt identisk er 

umulig at fremskaffe, hvorfor omlevering ikke er en mulighed. Ligeledes er afhjælpning sjældent en 

mulighed, selvom det i teorien er muligt at afhjælpe en mangel ved fx operation, da vil der oftest være så 

store risici og lange tidshorisonter forbundet hermed, at manglen ofte vil blive for væsentlig, og køber 

derfor kan kræve købet ophævet i stedet. Forholdsmæssige afslag er i praksis formentlig en mulighed der 

ofte benyttes. Det er dog ikke muligt at give et kvalificeret bud på betydningen af netop denne 

misligholdelsesbeføjelse, idet sådanne sager oftest vil blive løst uden hjælp fra domstolene, og der derfor 

ikke foreligger megen præcedens på området. 

  

Klaufi-dommens centrale emner 4. Formodningsreglen 

I Klaufi-dommen anføres det direkte, at formodningsreglen gøres gældende; 

”Da der er tale om et forbrugerkøb, og da hesten blev konstateret blind inden 6 måneder efter leveringen, 

formodes manglen at have været til stede ved leveringen, jfr Kbl § 77a, stk. 3” 

Herefter beskrives det, at selvom det ikke kan udelukkes, at hesten kun har fejlet noget banalt ved levering, 

og at den sygdom der har gjort den blind kan være kommet senere, da har sælger ikke kunnet løfte 

bevisbyrden for, at en del af sygdommen ikke var til stede ved leveringen.  

Dommen viser således, at formodningsreglen i forhold til forbrugerkøb af heste, er ganske byrdefuld, 

måske endda mere en intentionen bag var, for sælger, der skal lade handlen ophæve, selvom hesten 

muligvis kun har fejlet noget banalt ved leveringen. Igen vil en sammenligning med andre køb gavne 

forståelsen; Fejler en bil noget banalt, vil det næppe kunne ende i en ophævet handel på grund af status 

som en væsentlig mangel. En banal fejl vil formentlig forblive en sådan, og i mange tilfælde vil en tvist 

kunne løses med afhjælpning, omlevering eller forholdsmæssigt afslag jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 1-3. Idet helt 

banale fejl ved dyr hurtigt kan udvikle sig til væsentlige mangler, kan disse muligheder ikke benyttes, og en 

situation, hvor køber ikke kan tilbagelevere i samme stand, og hvor sælger uforskyldt kommer i klemme vil 

ofte blive en realitet. 
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Klaufi-dommens centrale emner 5. Erstatningen 

I Klaufi-dommen søgte køber, ligesom i Lorex-dommen, sine omkostninger som følge af den mislykkede 

handel dækket, og i denne dom var der præcist beskrevet hvordan køber havde opgjort sit erstatningskrav. 

Erstatningskravet bestod af udgifter til opstaldning, foder og pleje, smed, forsikring, dyrlægeomkostninger 

og kørsel i forbindelse med syn- og skønsforretningen. De eneste af disse udgifter, som retten afviste kunne 

indgå i erstatningskravet var attester fra dyrlægerne i forbindelse med retssagen, samt kørslen til syn- og 

skønsforretningen, da disse i stedet skulle indgå i sagsomkostningerne.  

Sælger gjorde gældende, at omkostningerne til forsikring af hesten ikke havde været nødvendige i forhold 

til at drage omsorg for hesten jf. KBL § 55, men fik ikke medhold i at kunne undgå denne del af 

erstatningskravet.  

Erstatningskravet blev i landsretten opgjort til et beløb på 30.830,58,- for de positive udgifter køber havde 

haft grundet den mangelfulde hest. 

 

 

Andre bemærkninger til Klaufi-dommen 

En bestemmelse i købeloven, der i Klaufi-dommen gøres gældende af sælger, men som retten ikke synes at 

skelne til er KBL § 57, stk. 1. Denne bestemmelse angiver, at en køber ikke kan kræve købesummen tilbage, 

medmindre salgsgenstanden tilbageleveres i væsentlig samme stand, som den var ved leveringen. At retten 

ikke i sin begrundelse eller afgørelse tager stilling til dette spørgsmål skyldes formentlig, at det vurderes, at 

KBL § 58, der beskriver, at KBL § 57, stk. 1, kan tilsidesættes blandt andet under forudsætning af, at 

forringelsen skyldes genstandens egen beskaffenhed, kan benyttes. I Klaufi-sagen kunne hesten ikke 

tilbageleveres i samme stand, da dens sygdom var forværret siden leveringen. Men da forværringen 

skyldtes den hævebegrundende mangel, kunne dette retfærdiggøre den ringere stand. Det må vurderes, at 

samme-stand-problematikken ofte i disse sager løses af undtagelsesbestemmelsen i KBL § 58, da det er 

meget oplagt når sagerne omhandler levende dyr, at mangler ofte kan forværres, som det også er set i 

både Lorex- og Klaufi-dommen. Er der derimod tale om en anden type mangel, som der ikke er sket en 

forværring i, er det muligt for sælger at kræve hesten tilbage i samme stand som ved levering, hvilket også i 

praksis kan vise sig at være en udfordring.  

I landsretten blev sælger i Klaufi-sagen dømt til at tilbagebetale 28.000,- for købesummen, 30.830,58,- for 

købers positive udgifter grundet den mangelfulde hest, 67.657,80,- for købers sagsomkostninger i byretten 

samt 25.000,- for købers sagsomkostninger i landsretten. Alle beløb tillagt sædvanlig procesrente fra 

bestemte tidspunkter. 

 

5.1.3 Lacros-dommen Tfl. 2012.205 

Lacros-dommen er trykt i Tidsskrift for landbrugsret, og afsagt i Vestre Landsret d. 4/4 2012. Appellanten i 

sagen var Ørstedlund Hesttestutteri ved Adolf Mathiesen (i det følgende kaldet sælger). Modparten var 

Helle-Berit S Iversen (i det følgende kaldet køber), der ønsker handlen om hesten Ørstedlunds Lacros (i det 

følgende kaldet Lacros) ophævet, og hendes tab forbundet med den mangelfulde hest erstattet. Parterne 

var igennem sagen enige om, at der var tale om et forbrugerkøb. 
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Dommen er udvalgt, da den giver et indblik i den væsentlige mangel, og vurderingen af denne, når 

tidsrammen for formodningsreglen er overtrådt. Sagen giver også et indblik i hvornår der er reklameret 

rettidigt, og hvornår en forbruger har fremmet en sag med den fornødne hurtighed. 

I sagen blev benyttet syn- og skønsforretning, og flere sagkyndige vidner aflagde forklaringer. 

Kort resume af Lacros-dommen 

Køber købte og fik leveret hesten Lacros d. 21/8 2008, for en pris på 40.000,-. Forinden havde køber 

prøveredet hesten, og hesten var blevet godkendt af en af køber valgt dyrlæge. Køber var ved købet oplyst 

om, at hesten tidligere var blevet opereret for ledmus. I februar 2009 begyndte køber at opleve at Lacros 

havde problemer med bagbenene, og hun konsulterede derfor hendes egen dyrlæge. Denne forsøgte 

behandling, men da der ingen bedring var at se, valgte køber i juli 2009 at konsultere en anden dyrlæge. 

Denne konstaterede en udviklingsforstyrrelse, der kunne tilbagedateres til hestens tidlige leveår, og derfor 

inden køber købte hesten.  

Da køber havde valgt at have hesten forsikret, valgte hun i første omgang at søge sit krav dækket ved 

forsikringsselskabet, hvor hun blev afvist. Herefter reklamerede hun til sælger, men da han ikke reagerede 

på henvendelserne anlagde hun sag imod ham ved en småsagsproces. Sagen blev i første omgang afvist, da 

sælger havde indført en voldgiftsklausul i købekontrakten. Sagen blev på ny anlagt da det viste sig at denne 

voldgiftsklausul ikke længere kunne gøres gældende, da den valgte voldgiftsdomstol ikke længere 

eksisterede til at behandle sagen. Sælger mente ikke, at køber havde fremmet sagen med den fornødne 

hurtighed, da sagen først blev anlagt igen i april 2010, men dette afviste byretten. 

 

Lacros-dommens centrale emner 1. Den væsentlige mangel 

I Lacros-dommen var det for landsretten ubestridt, at hesten led af en væsentlig og derfor 

hævebegrundende mangel. Byretten var kommet frem til at manglen var væsentlig efter vidneudsagn, 

sagkyndige erklæringer, og den udpegede syn- og skønsmands forklaring. Lacros var købt som ridehest, og 

de forsnævringer, som den viste sig at have i hals- og nakkepartiet havde så stor betydning, at den var 

uanvendelig til dette formål.  

Efterhånden tegnes et billede af, at mangler ved heste ofte er væsentlige, også selvom de ikke som i Lacros-

sagen gør hesten uanvendelig. Havde Lacros været en hoppe, der var købt til at benytte som avlshoppe, 

kunne hestens fejl godt have haft samme virkning, da sådanne vækstforstyrrelser kan være arvelige, og 

dette er uønsket i avlen. Med en lidelse som den Lacros led af, er det svært at forestille sig tilfælde hvor 

manglen ikke skulle være væsentlig og derved hævebegrundende.  

 

Lacros-dommens centrale emner 2. Reklamationsfristen 

Problemerne med Lacros startede i februar 2009, men en egentlig diagnose forelå først i juli 2009. 

Situationen minder om den der gav uenighed om reklamationsfristen ovenfor i afsnit nr. 5.1.2 omkring 

hesten Klaufi, men er mere kompleks. Da diagnosen blev stillet forsøgte køber i Lacros-sagen først, at få sit 

krav dækket af sit forsikringsselskab. Først da forsikringsselskabet afviste kravet, begyndte køber at afklare 

sin retsstilling i forhold til at få kravet dækket af sælger. 2 måneder og 10 dage efter diagnosen 

reklamerede køber første gang til sælger over manglen ved Lacros, og det var under sagen sælgers påstand, 

at hun dermed ikke havde overholdt reklamationsfristen i KBL § 81. Retten kom dog frem til, at da det kun 
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var rimeligt, også overfor sælger, at køber søgte sit krav dækket af forsikringen først, og da de 2 måneder, 

som beskrives som altid værende rettidigt i KBL § 81 ikke er absolut, da var der reklameret rettidigt.  

 

Lacros-dommens centrale emner 3. Sagen fremmet med den fornødne hurtighed 

Under Lacros-sagen gjorde sælger gældende, at han ikke mente køber havde fremmet sagen med den 

fornødne hurtighed, selvom retten kom frem til, at der var reklameret rettidigt. I købskontrakten havde 

sælger anført at tvister skulle afgøres ved husdyrvoldgift. Dette punkt var køber ikke opmærksom på, da 

hun første gang anlagde sagen ved byretten som en småsagsproces. Efter sagen af denne grund blev afvist i 

byretten, og i stedet anlagt ved voldgiftsretten, kom det frem, at den husdyrvoldgiftsret, der skulle bruges i 

henhold til kontrakten var ved at blive nedlagt, og at sagen derfor ikke kunne behandles her.  Herefter 

brugte køberen tid på at undersøge andre voldgiftsmuligheder, og da dette viste sig ikke at være en 

mulighed, søgte hun sit forsikringsselskab om retshjælp til at køre en almindelig sag ved domstolene. Efter 

hun fik svar fra sit forsikringsselskab anlagde hun i april 2010 på ny sagen ved byretten. 

Det ophold der var imellem at sagen blev afvist ved voldgiftsretten, og til den blev anlagt ved byretten i 

april 2010, mente sælgeren, skulle betyde, at køber ikke havde fremmet sagen med den fornødne 

hastighed. Dette kom retten dog frem til ikke var korrekt, hvorfor der ikke var noget i vejen for at køber 

kunne anlægge sin sag.  

 

Andre bemærkninger til Lacros-dommen 

I Lacros-dommen blev der også fremsat et erstatningskrav, således som i de andre analyserede domme. I 

Lacros-dommen blev der sat et skønsmæssigt beløb for udgifterne for opstaldning og fodring af hesten. De 

omkostninger køber havde haft til forsikring, dyrlæge mv. blev også omfattet af erstatningen. Dommen 

viser dog, at det kun er egentlige positive udgifter der kan medtages i erstatningskravet. Således blev det af 

retten afvist, at køberen kunne få et beløb til reparation og dækning af værdiforringelse af hendes 

hestetrailer, som hesten forårsagede skader på, da den skulle fragtes i forbindelse med syn- og 

skønsforretning. Køber kunne ikke dokumentere udgifterne eller værdiforringelsen, hvorfor der ikke var et 

egentligt tab, og hun kunne derfor ikke få dækket disse skader.  

Sælger blev idømt at betale i alt 97.392,79,- plus sædvanlige procesrenter, samt købers sagsomkostninger 

på 83.755,59,- for byretssagen samt 27.875,- for landsretssagen. 

 

5.1.4 Molini-dommen Tfl. 2010.114 

Molino-dommen er trykt i Tidsskrift for landbrugsret, og blev afsagt i Vestre Landsret d. 30/3 2010. 

Appellanten i sagen var Anne-Dorthe Wismar (i det følgende kaldet sælger). Modparten var Jim Eschelsen (i 

det følgende kaldet køber). Sagen omhandlede ophævelse af handlen om hesten Molini, og et 

erstatningskrav for de udgifter som køber havde haft i forbindelse med handlen om den mangelfulde hest.  

Dommen er udvalgt fordi den beskriver hvordan en handel der egentlig foregår som civilkøb, alligevel bliver 

omfattet af reglerne om forbrugerkøb, når der optræder en erhvervsdrivende som repræsentant for 

sælger. Dommen viser sammenholdt med den nedenfor i afsnit nr. 5.1.5 analyserede Cabale-dom, hvor 
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præcist denne grænse går. Dommen giver som de andre analyserede domme også et indblik i den 

væsentlige mangel og mangelsbedømmelsen heraf. I Molini-dommen benyttes udtrykket ”spiren” til 

sommereksem, hvorfor dommen sammenholdt med den i afsnit 5.1.1 anslyserede Lorex-dom giver et 

billede af hvorledes et sådant udtryk kan bruges om en væsentlig mangel.  

I sagen blev benyttet syn- og skønsforretning, og flere sagkyndige vidner aflagde forklaringer. 

 

Kort resume af Molini-dommen 

I Molini-dommen krævede køber handlen ophævet, da hesten allerede dagen efter leveringen, og derved 

risikoens overgang, blev angrebet af sommereksem i et sådant omfang, at dens livskvalitet og anvendelse 

ikke levede op til købers forventninger. Forinden havde hesten aldrig havde vist symptomer på 

sommereksem, men sælger kunne ikke bære beviset for, at hesten ikke led af sommereksem på tidspunktet 

for risikoens overgang. Sommereksem på heste er en lidelse, der opstår i forbindelse med bid og stik fra 

bestemte insekter. Disse insekter findes i store mængder nogle steder i landet, hvor de andre steder slet 

ikke er til stede. Derfor kan lidelsen ligge latent i mange år, eller hele hestens liv, såfremt den ikke befinder 

sig steder hvor insekterne holder til. 

 Domstolen afgjorde sagen til fordel for køber, og sælger blev dømt til at tilbagebetale købesummen med 

tillæg af de sædvanlige procesrenter, samt erstatning svarende til udgifterne til hestens vedligehold under 

sagen.    

Under sagen blev der benyttet syn- og skønsforretning, og flere andre vidner afgav forklaring i retten. 

 

Molini-dommens centrale emner 1. Civilkøb eller forbrugerkøb  

I Molini-dommen var et af omdrejningspunkterne, hvorvidt der var tale om et civilkøb eller et forbrugerkøb. 

Køberen havde det synspunkt, at da det var ejeren (KW) af den hestepension hvor hesten stod opstaldet 

under handlen der havde annonceret, fremvist og formidlet kontakten, og da hun havde fået et vederlag 

for dette, da var der tale om et forbrugerkøb jf. KBL § 4a, stk. 2, der har følgende ordlyd: 

 

”Som forbrugerkøb anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere køb fra ikke-

erhvervsdrivende, hvis aftalen om køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende.” 

Sælgers synspunkt var dog, at der var tale om et civilkøb, idet hun lagde til grund at formidleren KW, ikke 

som sådan drev en salgsstald, men alene solgte heste for familie og venner.  

Retten kom frem til, at sælger ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om et forbrugerkøb jf. 

KBL § 4a, stk. 2, da retten anså det for at være et ved i hendes erhvervsmæssige hestepension, når KW 

bistod kunder med salg af deres heste, og modtog et vederlag herfor.  

Således blev køber beskyttet af reglerne for forbrugerkøb, på trods af at selve sælgeren af hesten ikke 

handlede som et led i hendes erhverv. I den nedenfor analyserede dom i afsnit nr. 5.1.5 findes et eksempel 

på, at retten kommer frem til den modsatte konklusion, hvorfor disse to domme tilsammen vil give et godt 

indtryk af, hvor grænsen for civil- og forbrugerkøb går, når der er en erhvervsdrivende et sted i 

formidlingen.  
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Molini-dommens centrale emner 2. Den væsentlige mangel, eller spiren hertil 

Få dage efter leveringen af Molini, begyndte hesten at vise symptomer på sommereksem. Retten kom i 

sagen frem til, at sommereksem måtte betegnes som en væsentlig mangel, og idet symptomerne viste sig 

meget hurtigt efter risikoens overgang, da havde sælger ikke løftet bevisbyrden for, at spiren til manglen i 

jf. formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3. ikke allerede havde været til stede på dette tidspunkt.  

Sommereksem ved heste kan være direkte invaliderende for dyret, og kræver særlige forholdsregler når 

det er sæson for de insekter, som hesten ikke tåler. Således skal heste med sommereksem ofte flyttes på 

stald i morgen og aftentimer om sommeren, eller også skal de være beskyttet af et specielt dækken, der 

forhindrer insekterne i at komme i kontakt med hesten. Sådanne forholdregler er både omstændige og 

dyre for en hesteejer, og når en hest er købt som værende sund og rask, må det betragtes som en 

væsentlig mangel, ikke alene de ekstra forholdsregler, men også den betydning disse har for hestens 

livskvalitet. Køberen i Molini-sagen ville med al sandsynlighed have valgt en anden hest, hvis han havde haft 

mistanke til problemet. Et allergisk problem som sommereksem må formentlig altid betragtes som en 

væsentlig mangel ved en hest, når køber ikke er gjort bekendt med allergien. Dette vurderes ud fra et 

synspunkt om, at en hestekøber ikke ønsker at købe en hest der grundet allergi er store begrænsninger på 

brugen af, og som desuden vil have en nedsat livskvalitet i forhold til et raskt dyr.  

Det fremgår efterhånden af de analyserede domme, at mangler ved heste meget ofte er væsentlige og 

derved hævebegrundende. Hverken en gaffelbåndsskade, et blindt øje, forsnævringer i halshvirvler eller 

sommereksem er mangler, som hverken den almindelige rytter eller den dygtige rytter kan se ud over. 

Disse hestes mangler var ifølge landsretten så væsentlige at handlen kunne hæves, og en erstatning kunne 

kræves for de udgifter køber havde haft. 

 

Andre bemærkninger til Molini-dommen  

Som i de foregående domme, blev der i Molini-sagen også fremsat et erstatningskrav på de udgifter, som 

køber havde haft grundet den mangelfulde hest. Som i de foregående domme fremgår det også af Molini-

dommen, at opstaldning, forsikring, smed og diverse plejemidler til hesten kan indgå i et sådant 

erstatningskrav. 

I alt blev sælger af hesten Molini dømt til at betale 80.000,- for købssum og erstatningskrav, 54.155,25,- for 

købers sagsomkostninger for byretten,  samt 32.100,- for købers sagsomkostninger for landsretten.  

 

5.1.5 Cabale-dommen Tfl. 2010.147 

Cabale-dommen er trykt i Tidsskrift for landbrugsret, og blev afsagt i Vestre Landsret d. 5/5 2010. 

Appellanter i sagen var Annie Christoffersen og Torben Christoffersen ( i det følgende kaldet sælger). 

Modparten var Joan Andsager (i det følgende kaldet køber). Sagen omhandlede hesten Cabale, og et 

erstatningskrav for de udgifter, som køber havde haft i forbindelse med handlen med den påståede 

mangelfulde hest 

Dommen er udvalgt fordi den står som modstykke til de tidligere analyserede domme, hvor retten i alle 
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tilfælde kom frem til, at der var tale om et forbrugerkøb. Cabale-dommen minder på sin vis om Molini-

dommen, da Cabale også var opstaldet på et sted, hvor der foregik formidling af heste, og da Cabale også 

blev fremvist af en professionel. Cabale-dommen har dog et helt andet udfald, og beskriver derfor med stor 

tydelighed præcis hvor grænsen går med hensyn til KBL § 4a, stk. 2. Dommen viser med stor tydelighed, 

hvilke konsekvenser det kan have for en køber, at denne køber en hest som civilkøb. 

 I sagen blev benyttet syn- og skønsforretning, og flere sagkyndige vidner aflagde forklaringer. 

 

Kort resume af Cabale-dommen 

I Cabale-dommen krævede køber handlen hævet, da hesten få uger efter risikoens overgang begyndte at 

vise ubehag under ridning, og ved nærmere undersøgelse viste sig at have en bevægelsesforstyrrelse, der 

gjorde den uegnet til brug som ridehest. Cabale var i tilridning i en professionel træningsstald, men hesten 

var ikke til salg. Handlen kom alligevel i stand, da købers rideunderviser ved et tilfælde så hesten, og 

konstaterede, at den kunne være den rette hest for hans elev. Herefter fik købers rideunderviser udleveret 

kontaktoplysninger på sælger, som han af egen drift tog kontakt til. Berideren hvor hesten var opstaldet og 

i tilridning fremviste herefter hesten for køber, men havde ikke noget videre at gøre med handlen.  

I byretten faldt Cabale-dommen ud til købers fordel, og sælger blev idømt at betale købesummen og den 

krævede erstatning til køber. I Landsretten blev resultatet et andet, og sælger blev frikendt for købers krav.  

 

Cabale-dommens centrale emner 1. Civilkøb eller forbrugerkøb 

I Cabale-dommen var en af købers påstande, at der var tale om et forbrugerkøb, da hun mente, at der var 

sket formidling jf. KBL § 4a, stk. 2. Denne påstand tog landsretten ikke til følge. Ovenfor i afsnit 5.1.4 om 

Molini-dommen var hesten også sat i ridning, men her kom retten til et andet resultat, hvorfor det er 

interessant at se på hvad det er der adskiller de to sagers omstændigheder.  

I Molini-sagen var hesten annonceret til salg af KW, det var her også KW der havde kontakten med køber. 

KW modtog et vederlag for salget af Molini, og af disse grunde kom landsretten frem til, at der var tale om 

formidling, og sagen derfor skulle bedømmes ud fra reglerne for forbrugerkøb.  

I Cabale-sagen var hesten ikke til salg, men blot tilstede i stalden fordi den var i tilridning. Det var købers 

rideunderviser der udså sig hesten da han var på stedet i andet ærinde, og BK, der havde hesten i ridning, 

havde intet med selve salget at gøre, men formidlede kontakten imellem køber og sælger, samt fremviste 

hesten. BK modtog ikke noget vederlag for salget, men fremviste alene hesten som led i den almindelige 

træning af hesten, som hun fik betaling for. Landsretten kom af disse grunde frem til, at der ikke var tale 

om formidling i KBL § 4a, stk. 2’s forstand, og at der derfor ikke var tale om et forbrugerkøb. 

 

Cabale-dommens centrale emner 2. Fejlens tilstedeværelse ved risikoens overgang 

Da landsretten kom frem til, at der i Cabale-sagen ikke var tale om et forbrugerkøb, kunne køber ikke støtte 

ret på formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3. Herefter var det op til, om retten fandt det bevist, at hesten 

var behæftet med manglen på tidspunktet for risikoens overgang.  
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I forhold til manglen ved Cabale havde det ikke været muligt at få konstateret en konklusiv diagnose. Ej 

heller kunne Det Veterinære Sundhedsråd udpege den mest sandsynlige diagnose. Syn- og skønsmanden 

havde under sagen afgivet forklaring om den diagnose, som han mente var den rigtige, men retten lagde 

vægt på usikkerheden ved sagens andre sagkyndige vidner, og fandt det ikke bevist, at manglen havde 

været til stede på handelstidspunktet.  

Var sagen blevet bedømt ud fra reglerne for forbrugerkøb, ville formodningsreglen have haft den 

betydning, at sagen havde fået det modsatte resultat. Dette giver et billede af hvor stor betydning 

formodningsreglen har i relation til handler med heste.  

 

Andre bemærkninger til Cabale-dommen 

Som den eneste af de analyserede domme, kom by- og landsretten i Cabale-dommen ikke frem til samme 

resultat.  

Byretten lagde stor vægt på syn- og skønsmandens forklaring, og da denne mente at kunne stille en 

diagnose, og at kunne sige med overvejende sandsynlighed, at manglen havde været til stede på 

handelstidspunktet, kom byretten frem til, at handlen kunne hæves, og erstatning kræves. 

I Landsretten blev Det Veterinære Sundhedsråd bragt ind i sagen, og landsretten lagde herefter større vægt 

på den konklusion, eller mangel på samme, som rådet kom frem til. Rådet mente ikke at kunne stille en 

konklusiv diagnose, og derfor heller ikke kunne tilbagedatere med nogen grad af sikkerhed. 

I landsretten blev sælger således frikendt.  
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6 Sammenfatning af centrale problemstillinger 

I ovenstående analyseafsnit blev fem domme, der alle havde værdi i forhold til at opnå en forståelse af det 

komplekse område, som forbrugerkøb af heste kan være, beskrevet og analyseret. I dommene blev de 

emner udvalgt, der var relevante at inddrage fra hver enkelt dom, og således kan betragtningerne 

angående disse emner nu opsummeres i en sammenfatning af hvilke aspekter der gør området til noget 

særligt. I dette afsnit vil jeg behandle de centrale problemstillinger, der gør sig bemærket i sagerne således, 

at de mest relevante og særlige områder behandles grundigt i de første afsnit, hvorefter de mindre særlige 

områder, der alligevel har en central rolle indenfor emnet vil blive behandlet mindre indgående.  

6.1 Mangler ved heste i forbrugerkøb 

Begrebet ’mangler’ defineres i KBL § 76, der formelt kun vedrører forbrugerkøb, men som også analogt kan 

anvendelse på handels- og civilkøb. Jf. § 76, er der tale om en mangelfuld salgsgenstand; 

 

”Hvis genstanden ikke svarer, til den betegnelse den er solgt under, hvis købers bedømmelse af 

salgsgenstanden påvirkes negativt af sælgers urigtige oplysninger, hvis sælger har udeladt oplysninger imod 

sin loyale oplysningspligt, og hvis gentanden generelt bare ikke stemmer overens med det aftalte”49 

Ved bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger en mangel efter § 76, er det ikke muligt kun at se isoleret på 

købelovens bestemmelse, idet aftalegrundlaget også må inddrages i vurderingen, sammen med en 

vurdering af salgsgenstandens forfatning. Først herefter er det muligt at bedømme, hvorvidt der foreligger 

en mangel ved genstanden. Der tages med andre ord udgangspunkt i om salsgenstanden er 

kontraktmæssig.50 

Indenfor mangler ved heste er det relevant at se på om der er tale om retlige mangler, det vil sige 

vanhjemmel, eller om der er tale om faktiske mangler ved hesten. Det er de faktiske mangler der er 

omdrejningspunktet i dette speciale. 

Begrebet faktiske mangler har den betydning, at det vurderes om hesten er mangelfuld på en måde, 

således at den ikke kan anvendes til det ønskede formål, og derved ikke lever op til købers berettigede 

forventninger. 

Mangler ved heste kan være af forskellig beskaffenhed. I de domme, der er udvalgt til dette speciale er der 

eksempelvis tale om så forskellige lidelser som halthedsskader og allergiske reaktioner. Det centrale er, om 

hesten kan leve op til de forventninger køber har om en rask hest, der kan anvendes til det formål hvortil 

den er købt. 

6.1.1 Manglens karakter - er næsten alle væsentlige? 

Afgørende for bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger en hævebegrundende mangel er, om manglen er af 

væsentlig karakter. Manglen skal være af en så sådan karakter, at den direkte påvirker anvendelsen af 

hesten og derved forårsager, at købers forventninger brister.  

Den mangel, der kan være væsentlig for avleren, der har købt en hest til avl, kan for rytteren, der kun skal 

anvende hesten til ridning være så uvæsentlig, at den ikke begrunder ophævelse af handlen.  

Efter analyse af de til specialet udvalgte domme er der næppe tvivl om, at manglerne i alle sagerne var  

                                                           
49

 Købsretten side 144.  
50

 Købsretten side 144-146. 
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væsentlige for køber, at de kunne søge handlen ophævet. Herefter betød de andre omstændigheder i 

Cabale-dommen i afsnit 5.1.5 dog, at bevisbyrden for hvornår manglen var opstået ikke var løftet. 

Når der er tale om handel med heste, vil omstændighederne ofte betyde, at alle mangler der kan 

kategoriseres som egentlige skader eller som på nogen måde forhindrer hestens fulde livskvalitet eller 

anvendelse anvendelse (eksempelvis Molinis sommereksem) vil være væsentlige, og derved 

hævebegrundende, medmindre der er taget et konkret forbehold i købsaftalen. Ved andre fejl, som 

eksempelvis kosmetiske fejl vil det være en konkret vurdering af handlens omstændigheder, om der er tale 

om en væsentlig mangel. 

Ofte vil mangler ved heste være væsentlige og derved hævebegrundende, da den købte genstand i de 

fleste tilfælde er meget specifikt udvalgt og fordi selv små skader på en hest, kan få stor betydning for dens 

videre brug. 

6.1.2 De andre misligholdelsesbeføjelser – er de værdiløse? 

I de domme, der er benyttet i dette speciale, har der i alle været tale om mangler med en tydelig 

væsentlighed, således at de har kunnet begrunde at ophæve handlen. Det er ikke ualmindeligt, at se 

mangler ved heste, som i første omgang kan virke til at ikke at være væsentlige, men som grundet 

områdets særlige beskaffenhed bliver det alligevel, fordi det ikke er muligt eller relevant at bruge de andre 

misligholdelsesbeføjelser, og køber derfor kun har hævebeføjelsen tilbage som en reel mulighed. Købers 

forventninger til den købte hest brister altså meget nemt, da selv mindre mangler kan have stor betydning 

for brugen af en hest til eksempelvis ridning eller avl, og når sælgeren må indse dette, er betingelserne for 

den væsentlige mangel opfyldt.51  

 

KBL § 78 beskriver forbrugerens misligholdelsesbeføjelser således: 

”Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem 

1) afhjælpning af mangelen, 

2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering), 

3) et passende afslag i købesummen eller 

4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.” 

 

I forhold til afhjælpning er dette ofte ikke en mulighed når der er tale om, at salgsgenstanden er en hest. 

Skulle muligheden alligevel være der, kunne det eksempelvis være hvis en hest kunne opereres eller 

medicineres for manglen. I teorien er dette ikke et usandsynligt scenarie, men i praksis vil operation eller 

medicinering ofte betyde at køber mindst vil blive forsinket i den brug af hesten, som den var påtænkt til. 

Derfor vil manglen i sådanne tilfælde ofte blive så væsentlig, at det er mere relevant at ophæve handlen jf. 

nr. 4. 

I forhold til omlevering, er det svært at forestille sig en situation, hvor sælger kan tilbyde en køber dette på 

tilfredsstillende vis, da heste er en speciesvare, og en helt tilsvarende derfor i praksis vil være umulig for 

sælger at fremskaffe. Af denne grund vil hævebeføjelsen også her være mere relevant at benytte.  

Passende afslag, vil være den mest relevante af misligholdelsesbeføjelserne i hestesager, udover 

hævebeføjelsen. Det forholdsmæssige afslag kunne i teorien være en meget brugt misligholdelsesbeføjelse. 

Grundet det faktum, at tvister der løses med de mindre byrdefulde beføjelser end hævebeføjelsen, som 
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 (Clausen, Edlund, & Ørgaard, 2012) s. 22 



34 
 

oftest løses mellem parterne udenfor domstolene, er det også svært at sige hvor udbredt det er at benytte 

denne beføjelse. Det må dog antages, at egentlige fysiske skader eller mangler ved heste som oftest ikke 

kan løses med et passende afslag, da køber forventninger vil være bristede grundet tidshorisonten for 

helingen, eller hestens nedsatte holdbarhed. Alene kosmetiske fejl, eller mangler der kun kommer til udtryk 

som følge af en anden anvendelse end den hesten er købt med som hovedformål, vil nok være de mest 

realistiske omstændigheder omkring manglen, hvis det passende afslag skal benyttes. Det kunne 

eksempelvis være hvis den hoppe er købt som ridehest, med købers forventning om at kunne trække et føl 

senere, hvorefter hoppen viser sig at være steril, eller kræve særlig behandling for at kunne få føl. 

 

 

6.2 Formodningsreglen og dens betydning for sagernes udfald 

Formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3 betyder, at det indenfor de første 6 mdr. efter risikoens overgang er 

sælger, der skal bevise, at pågældende salgsgenstand på tidspunktet for denne risikoovergang levede op til 

de kontraktmæssige forventninger hos køber.   

Af afgørelserne, der er gennemgået i afsnit 5, fremgår det for de domme der er omfattet af denne regel for 

forbrugerbeskyttelse (Lorex-dommen, Klaufi-dommen samt Molini-dommen), at sælger ikke har kunnet 

løfte bevisbyrden for, at de pågældende mangler ikke havde været til stede på tidspunktet for risikoens 

overgang.  

I alle tre domme kunne de sagkyndige ikke til rettens tilfredsstillelse afvise sandsynligheden for, at 

manglerne kunne tilbageføres til leveringstidspunktet. Grundet dette er alle tre afgørelser faldet ud til 

købers fordel, og formodningsreglen har derfor betydet, at usikkerheden omkring manglens opståen er 

kommet køber til gode.  

I forhold til bedømmelsen af om bevisbyrden for at manglen ikke var tilstede på tidspunktet for risikoens 

overgang, bruger retten parternes forklaringer, handelskontrakten, dyrlægernes og den sagkyndiges 

forklaringer. Jo flere forhold der i købsaftalen er taget forbehold for, og jo flere oplysninger der bliver givet 

mellem parterne i en sag omfattet af formodningsreglen, jo lettere vil det være for sælger at løfte 

bevisbyrden, og samtidig vil det være lettere for køber at gøre sit anbringende gældende. 

Det bevisretlige udgangspunkt i kontraktforhold er, at skadelidte har bevisbyrden for culpa, når der opstår 

spørgsmål om erstatning. En omvendt bevisbyrde, som den der benyttes indenfor formodningsreglens 

tidsramme, er en fordel for den skadelidte, da det kan være vanskeligt for ham at bevise præcist hvornår en 

mangel er opstået.52 Ideen bag den omvendte bevisbyrde er, at det vil være lettere for skadevolder at 

modbevise culpa, end det vil være for køber at bevise det, fordi sælger har en større viden på det område, 

som han erhvervsmæssigt beskæftiger sig med.53 Formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3 er således en 

forbrugerbeskyttelse, der beskytter ”den lille” forbruger imod ”den store” erhvervsdrivende. 

I de ovenfor analyserede domme, hvor formodningsreglen anvendes; Lorex-dommen, Klaufi-dommen og 

Molini-dommen, bliver der tegnet et tydeligt billede af, at bevisbyrden for, at en mangel er opstået efter 
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 Lærebog i Oligationsret I side 250. 
53

 Lærebog i Erstatningsret side 163. 
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risikoens overgang, men indenfor formodningsreglens tidsramme er overordentligt svær at løfte for 

sælgeren. Formodningsreglen kan i især Lorex-dommen virke til at være overordentligt byrdefuld for 

sælgeren, der taber sagen på baggrund af, at det ikke kan bevises at hesten ikke har haft ”kimen” til den 

skade, der viser sig efter risikoens overgang. Der kan argumenteres for, at enhver hest ridehest på et vist 

niveau, til enhver tid vil have ”kimen” til en eller anden form for skade, hvis den eksempelvis bliver redet 

for hårdt eller forkert. I Klaufi-dommen virker brugen af formodningsreglen ikke nær så byrdefuld for 

sælger, idet der i denne sag er tale om en lidelse, som de sagkyndige vidner med en vis sikkerhed kan 

tilbagedatere til før risikoens overgang, og som blot er blevet forværret herefter. Der var altså i Klaufi-

dommen tale om ikke bare en ”kim” eller en ”spire”, men en faktisk lidelse. I Molini-dommen virker 

benyttelsen af formodningsreglen heller ikke særligt byrdefuld, idet der her var tale om en allergisk 

reaktion, hvor den underliggende intolerance ofte er medfødt, og blot har ligget latent. Således gør 

formodningsreglen i disse sidstnævnte domme sit arbejde, fordi den beskytter forbrugeren imod de 

mangler som de ikke har været kompetente til at være opmærksomme på. Selv udenfor 

formodningsreglens anvendelsesområde havde både Klaufis blinde øje og Molinis sommereksem med 

overvejende sandsynlighed ført til det samme resultat.  

Vender vi derimod blikket imod Lorex-dommen, og trækker en parallel til Cabale-dommen der er beskrevet 

i afsnit 5.1.5, da bliver det tydeligt, at formodningsreglen her har haft en stor betydning for sagens udfald. I 

Cabale-dommen, hvor der var tale om et civilkøb, og hvor formodningsreglen således ikke kunne anvendes, 

var usikkerheden omkring præcis hvor manglen var opstået nok til, at sælger blev frikendt. I Lorex-dommen 

var Det Veterinære Sundhedsråd tilsvarende i tvivl om, hvornår ”kimen” til manglen var opstået, men her 

fik formodningsreglen den betydning, at dommen faldt ud til købers fordel. 

Formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3 har uden tvivl en stor betydning for den forbrugerbeskyttelse, som 

der også er behov for i forbrugerkøb. Baggrunden for reglen er da også, at udjævne den ulighed der altid vil 

være et faktum, når erhvervsdrivende sælger en genstand til en forbruger. Den erhvervsdrivende vil ofte 

have en ekstra viden eller erfaring, der gør ham bedre stillet end forbrugeren.  

Indenfor handel med heste, kan formodningsreglen dog i visse tilfælde virke næsten for byrdefuld for 

sælgeren. Dette ud fra en betragtning om, at en forbruger, og dermed uprofessionel hestekøber i løbet af 

meget kort tid kan forårsage megen skade på en hest, uden at sådanne skader nødvendigvis kan dateres 

helt præcist.  

Levende dyr kan være svære at undersøge helt til bunds, men sådanne undersøgelser var i eksempelvis 

Lorex-dommen foretaget, hvorfor sælger må have antaget at kunne føle sig sikker omkring at have givet de 

fornødne oplysninger om hesten. Skaden på Lorex kunne dateres til at være opstået som en egentlig akut 

skade efter risikoens overgang, men da det ikke kunne afvises, at ”kimen” kunne have været til stede på 

dette tidspunkt, tabte sælger sagen. 

I den to andre domme, der er benyttet i specialet, hvor sagen er indenfor formodningsreglens 

anvendelsesområde, ville retten med stor sandsynlighed være kommet frem til samme resultat, selvom 

formodningsreglen ikke havde været mulig at anvende. 

Således må jeg indtage den holdning, at formodningsreglen i KBL § 77a, stk. 3, indenfor handler med heste 

ikke er så relevant, som den er indenfor handler med andre ting, og at den grundet salgsgenstandens 

beskaffenhed i hestehandler, kan komme til at være næsten for byrdefuld for sælger. Nok skal forbrugere 

beskyttes imod de fagligt stærkere erhvervsdrivende sælgere, men idet forbrugeren i hestehandler i nogle 
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tilfælde kan være den der er skyld i manglens opståen, uden sælger har en reel chance for at modbevise 

dette, grundet problemet med at datere en ”kim” eller en ”spire”, da står en erhvervsdrivende sælger reelt 

uden nogen mulighed for at beskytte sig imod disse uheldige tilfælde. 

 

6.3 Forbrugerkøb eller andre typer køb og formidlingsproblematikken KBL § 4a, stk. 2 

I specialets analysedel var et af de mest centrale omdrejningspunkter hvorvidt sagerne skulle bedømmes 

efter reglerne for forbrugerkøb. I de fire første domme kom retten frem til at der var tale om forbrugerkøb, 

mens den i den sidste dom kom til modsatte konklusion. I de tre første domme gav bedømmelsen af, om 

hvorvidt der var tale om et forbrugerkøb ikke anledning til den store tvivl eller uenighed. Der var i alle tre 

sager, Lorex-sagen, Klaufi-sagen og Lacros-sagen tale om, at sælgeren drev forretning indenfor 

hesteverdenen, og derved kunne det ikke bestrides, at sagerne skulle bedømmes ud fra reglerne om 

forbrugerkøb. I Klaufi-dommen gjorde sælger det dog gældende, at han ikke mente at være 

erhvervsdrivende indenfor området, men idet hans ægtefælle var fuldtidsbeskæftiget med deres 

hestehold, blev hans påstand ikke taget til følge.  

Mere interessant er det at se på de to sidst analyserede domme, Molini-dommen og Cabale-dommen. Disse 

viser på udmærket vis hvor grænsen går imellem civil- og forbrugerkøb, når sælger ikke selv er 

erhvervsdrivende på området, men en erhvervsdrivende indenfor området, optræder på den ene eller 

anden måde i forbindelse med salget. I Molini-sagen var hesten decideret annonceret som værende til salg 

af den erhvervsdrivende rytter, der også fremviste hesten, stod for handelsundersøgelse og indgik i at lave 

selve købsaftalen. Desuden fik rytteren også en procentdel af købesummen, da hesten blev solgt. I denne 

sag kunne sælger uden videre identificeres med formidleren, og da denne drev forretning med blandt 

andet salg af heste. I Cabale-sagen kunne situationen nemt anses for at være tilsvarende, da hesten stod 

hos en erhvervsdrivende professionel rytter, og da denne viste hesten frem for køberne. Men de øvrige 

omstændigheder omkring salget gjorde dog, at der ikke kunne ske identifikation mellem sælger og rytter. I 

denne sag var hesten ikke decideret til salg. Købers repræsentant så den ved et tilfælde, og han tog selv 

kontakt til sælgeren. Da sælgeren gik med til at ville sælge hesten fremviste rytteren hesten, men herefter 

deltog hun ikke i hverken købsaftale eller andet. Hun modtog heller ikke noget af hestens købesum, men 

blev alene betalt for fremvisningen igennem den løn hun i forvejen skulle modtage for at tilride hesten.  

Herved må det konkluderes, at det i forhold til formidling efter KBL § 4a, stk. 2, spiller en væsentlig rolle 

hvor stor en del af selve salget, som den erhvervsdrivende står for, og hvorvidt denne får betaling for selve 

salget. Den nøjagtige grænse er det ikke muligt at konkludere på ud fra retspraksis på området, men må 

anses for at skulle vurderes konkret i hver enkelt sag. Dommene i Molini-sagen og Cabale-sagen danner dog 

nogle gode retningslinjer og Cabale-dommen må nok betragtes som et grænsetilfælde.  

6.4 Den rettidige reklamation og fremmelsen af sagen 

I dommene omhandlende hestene Klaufi (afsnit 5.1.2) og Lacros (afsnit 5.1.3) er en af problemstillingerne, 

hvorvidt der er reklameret rettidigt jf. KBL § 81. Bestemmelsen beskriver at der skal reklameres over 

mangler i forbrugerkøb indenfor rimelig tid. Videre beskriver bestemmelsen, at to måneder altid er rimelig 

tid.  

I sagen om Klaufi reklamerede køber først til sælger 5 måneder efter han første gang bemærkede at der var 

noget galt med hestens ene øje, men da det først var på dette tidspunkt køber fik stillet en egentlig 
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diagnose, da fandt retten, at han havde reklameret rettidigt. I sagen om Lacros gik der 2 måneder og 10 

dage fra køber fik stillet en diagnose og til hun reklamerede til sælger. I denne sag fandt retten også, at der 

var rettidigt reklameret, og begrundede dette med, at det var undskyldeligt at overskride de 2 måneder, 

der heller ikke skal forstås som værende absolutte, idet køber først havde forsøgt at få sit krav dækket 

igennem hendes forsikringsselskab. 

Konklusionen herpå må derfor være, at der er et vist råderum at bruge for forbrugeren til at undersøge 

hvilke muligheder denne har for at få sit krav dækket. I Lacros-dommen bemærker retten yderligere, at det 

faktum, at køberen søgte sit krav dækket ved forsikringsselskabet først, måtte anses for værende en mulig 

fordel for sælgeren, hvorfor dette ikke skulle komme køberen til ulempe. Det samme gør sig gældende i 

forhold til om køber har fremmet sagen med den fornødne hastighed, som det er beskrevet afsnittet 

omkring Lacros-dommen (afsnit 5.1.3). I relation til dette må det konkluderes, at køber kan tage den tid det 

kræver for at finde ud af hvilken vej hun skal gå for at få sit krav stillet for den rette domstol, og desuden få 

svar fra sin retshjælpsforsikring, før hun på ny anlægger en sag, der først er blevet afvist pga. en af sælger i 

købekontrakten indsat voldgiftsklausul.  

6.5 Erstatningsbeføjelsen 

I alle de analyserede domme var der sammen med kravet om tilbagebetaling af købesummen opstillet 

erstatningskrav for de udgifter som køberne havde haft grundet de mangelfulde heste.  

Af dommene fremgår hvilke udgifter der er inddraget i de forskellige erstatningskrav, og disse giver derfor 

et billede af hvad det er muligt for køber at søge dækket jf. KBL § 55. 

I Lacros-dommen (afsnit 5.1.3) fremgår det, at køber ønskede erstatning for skader, som hesten havde lavet 

på hendes trailer under transport. Men da køber ikke kunne dokumentere hendes tab, blev dette krav 

afvist af retten. 

I de af dommene, hvor hestene har været opstaldet hos køber selv, og det derfor ikke var muligt at 

dokumentere de egentlige udgifter til opstaldning, fastsatte retten et passende beløb til at dække 

udgifterne, og lod dette indgå i erstatningskravet. Ligeledes fremgik det, at almindelige udgifter til 

eksempelvis foder og smed ikke var nødvendigt at dokumentere, men at der skønsmæssigt kunne 

fastsættes et passende beløb. 

 Således må det konstateres, at det er positive udgifter, der kan dokumenteres eller er almindelige, som 

køber i sådanne sager kan fremsætte et erstatningskrav på.  

Som det fremgår af analyseafsnittet er der tale om udgifter til opstaldning, smed, dyrlæge, foder samt 

forsikring der er de mest almindeligt fremsatte krav. 

 

 

 

 

  



38 
 

7. Det siger erfarne hesteadvokater om at undgå tvisterne 

For at perspektivere til det der er fremkommet i specialets analyse og sammenfatning, vil der nedenfor 

blive gennemgået nogle af de problemstillinger, som erfarne hesteadvokater har fremdraget i forskellige 

artikler. Disse artikler tjener til det formål, at guide både køber og sælger igennem en hestehandel på mest 

mulig smertefri måde. 

Nedenfor forefindes derfor afsnit der omhandler de aspekter som disse hesteadvokater har fundet 

relevante at skrive artikler fremhæve 

7.1 Købsaftalen 

Bedømmelsen af om der er tale om en mangel, beror som tidligere i specialets teoridel beskrevet, på en 

konkret vurdering af den aftale, der danner grundlaget for salget, og i mangel af en sådan på købelovens 

udfyldende bestemmelser. Hvis en sælger har oplyst, at hesten er sund og rask, uden skader og uden 

staldfejl, da må køber også kunne forvente, at disse oplysninger er korrekte. Viser det sig herefter alligevel, 

at hesten ikke svarer til forventningen, er der tale om en mangel i forhold til det aftalte.  

For som sælger at kunne sikre sig selv bedst muligt, er det ifølge hesteadvokat Karen Magrethe Madsen54 

vigtigt, at være helt ærlig overfor køber. Sælgeren bør for sin egen skyld videregive alle de oplysninger om 

hesten, som han har kendskab til, også de ting som han tror, ikke vil være relevante længere. For disse 

oplysninger, bør han tage forbehold i købsaftalen, ved at anføre, at disse oplysninger er blevet givet.  

På denne måde har sælgeren givet køber muligheden for at tage oplysningerne til efterretning, og en 

senere tvist kan være blevet afværget. Ifølge Karen Magrethe Madsen, er det også vigtigt, allerede i 

købsaftalen at angive, hvilken type handel parterne mener, der er tale om. Reglerne og konsekvenserne er 

nemlig meget forskellige for de forskellige typer af handler55.    

For at sikre sig, at den købsaftale som enten køber eller sælger, støtter sin ret på, er så grundig og dermed 

sikker for begge parter som muligt, er der ifølge advokat Pernille Skinnerup nogle generelle ting man bør 

have anført i kontrakten. Pernille Skinnerup anfører således, at det er vigtigt, når køber har fundet den 

hest, han ønsker at købe, og han har besigtiget og prøveredet hesten, at han så får styr på de generelle 

forhold ved handlen, såsom handelstypen, prisen, leveringen mv..  

Når parterne er nået til enighed omkring de generelle betingelser, er det herefter vigtigt, at få foretaget en 

helbredsundersøgelse, og ligeledes bør der i kontrakten indgå en sundhedserklæring fra sælger.  

Sundhedserklæringen bør indeholde oplysninger angående hesten sygdomshistorie, normale fodring og de 

øvrige bemærkninger, som sælger måtte have til hestens stand. Denne erklæring bør ifølge Pernille 

Skinnerup indgå i dyrlægens undersøgelse, således, at dyrlægen har mulighed for at tage oplysningerne i 

betragtning ved hans undersøgelse af hesten. Pernille Skinnerup anfører, at det mest almindelige er, at 

købskontrakten færdigudfyldes og underskrives efter dyrlægens undersøgelse og godkendelse af hesten. 

Hun bemærker, at såfremt parterne underskriver kontrakt på hesten inden dyrlægen har foretaget sin 

undersøgelse, da bør parterne anføre et forbehold i kontrakten, der beskriver, at handlen er betinget af 

dyrlægens godkendelse af hesten.56    
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7.2 Sælgers loyale oplysningspligt 

Som det også er beskrevet i specialets teoridel, har sælger ikke en decideret lovhjemlet oplysningspligt, 

men jf. obligationsretten har han alligevel en ’loyal oplysningspligt’, hvorfor manglende oplysninger om 

genstandens beskaffenhed, kan give anledning til, at køber kan påberåbe sig en mangel ved hesten jf. § 76, 

stk. 1 nr. 3.  

Dette betyder, at sælger er forpligtiget til at underrette køber om de forhold, der kan have betydning for 

bedømmelsen af, om hesten er den rette for køberen.   

Advokat Sophus Bøgeskov Christensen57, giver i artiklen ”Kunsten at sælge en hest – uden at få den i 

nakken igen” gode råd til sælgere om, hvordan de kan bære sig ad, for at kunne føle sig mest muligt trygge 

ved at sælge en hest, uden frygten for at få den tilbage igen.  

Hans vejledning anfører eksempelvis, at en god og udførlig købsaftale danner en god sikkerhed for begge 

sælgeren. Han skriver endvidere, at hvis parterne sammen har diskuteret og nedskrevet betingelserne for 

handlen, så har begge parter på bedst mulig måde beskyttet sig selv imod mangler ved hesten. Sophus 

Bøgeskov Christensen forklarer videre, at det er en fordel for både køber og sælger, at få hesten undersøgt 

af såvel sælgers som købers dyrlæge i forbindelse med handlen, og at det også kan være en fordel at 

vedlægge en kopi af hestens øvrige journal fra dyrlægen. På denne måde har sælger søgt hele hestens 

sundhedshistorie afdækket i kontrakten, og købers indsigelser angående eventuelle mangler er derved 

begrænset. 

Ovennævnte synspunkter deles af hesteadvokat Karen Magrethe Madsen, der i artiklen ”Flere hestehandler 

ender som bitre retssager”, der er trykt i Magasinet Hest, understreger vigtigheden den udførlige kontrakt 

samt gode og grundige handelsundersøgelser i forbindelser med handlen58.   

 

7.3 Købers undersøgelsespligt 

Når en køber beslutter sig for at købe en hest, er det ofte en større beslutning, da ikke bare hestens 

indkøbspris, men også dens vedligehold er en bekostelig affære. Derfor er der nogle generelt fornuftige 

overvejelser, en køber bør gøre dig i den forbindelse. Køber bør for det første gøre sig klart, hvad han 

søger, samt om det er realistisk set i forhold til hans egne kompetencer i forhold til hestehold. Det er 

vigtigt, at køber realistisk afstemmer sin egen dygtighed med kravene til den hest han søger. Vigtigheden af 

dette handler om de situationer, hvor den købte hest ikke lider af en mangel, men hvor hesten af den ene 

eller anden grund alligevel ikke lever op til købers forventninger, fordi køberen ikke er kompetent til at 

håndtere hesten korrekt. I sådanne situationer er eneste udvej for køber, at videresælge hesten, med det 

eventuelle tab der kan være forbundet dermed.59  

I relation til købelovens bestemmelser, har forbrugeren ikke pligt til at undersøge genstanden. Reglen i KBL 

§ 77b regulerer kun de tilfælde, hvor en forbruger frivilligt alligevel har foretaget undersøgelse af 

genstanden/hesten. I praksis viser der sig dog en tendens til, at handelsundersøgelser efterhånden anses 

for at være blevet sædvane indenfor handler med heste, netop for at forhindre eventuelle tvister om 
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manger, men også fordi forbrugeren gerne vil sikre sig bedst muligt i forhold til at hesten lever op til hans 

forventninger.Såvel Karen Magrethe Madsen60, som Sophus Bøgeskov Christensen61 lægger særlig vægt på 

disse sagkyndiges undersøgelser af heste i forbindelse med en handel, samt på ordlyden af aftalen. 

 

7.4 Kort om dyrlægens medvirken 

Advokat Pernille Skinnerup understreger i artiklen ”Når salgsgenstanden er levende – Om køb og salg af 

hest” vigtigheden af ikke bare at få hele hestens sygdomshistorik, men at det ofte også er en god ide at 

kontakte den dyrlæge, der har tilset hesten gennem tiden for at stille spørgsmål ang. dyrlægens generelle 

opfattelse af hestens helbredstilstand. Pernille Skinnerup anfører videre, at en sådan betingelse bør være 

anført i købskontrakten, således at sælger her kan give køber fuldmagt til at få udleveret de journaler der 

måtte være på hesten.  

I forhold til handelsundersøgelser af heste, understreger Pernille Skinnerup, hvor vigtigt det er for køber, at 

den dyrlæge der foretager handelsundersøgelsen, enten er købers normale dyrlæge eller en 

udenforstående dyrlæge, der er hyret af køber, og som ikke før har haft med hesten at gøre. På denne 

måde kan køber prøve, at sikre sig at få den bedste og mest objektive vurdering af den hest, han ønsker at 

købe62.    

  

                                                           
60

 (Madsen, 2010). 
61

 (Christensen, 2011)   
62

 (Skinnerup, 2003)  
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8. Konklusion 
Som beskrevet i specialets indledning, er hestesport en udbredt hobby i Danmark, hvorfor der også foregår 

mange hestehandler. Hestesporten giver anledning til en del erhvervsdrivende på området, og når en 

erhvervsdrivende hestehandler eller formidler sælger hest til en forbruger, træder de særlige 

forbrugerbeskyttelsesregler i købeloven til, som et beskyttelsesværn for forbrugeren. 

Igennem specialet har jeg forsøgt at svare på min i afsnit 2 fremstillede problemformulering, der lyder som 

følger: 

 

Hvilke problemstillinger gør sig især bemærkede i relation til mangler ved heste der er købt som 

forbrugerkøb, og hvorledes bedømmes disse ved domstolene?  

For at kunne besvare problemformuleringen indeholder specialet en teoridel, en analysedel, en 

sammenfatning og en kort perspektivering til hvad køber og sælger kan gøre for at undgå tvister. 

De problemstillinger, der spiller en særlig rolle indenfor området er, hvornår der foreligger en væsentlig 

mangel, og forbrugeren derfor kan kræve købet ophævet, samt hvilken betydning formodningsreglen har 

for disse sager. Andre relevante problemstillinger er de andre misligholdelsesbeføjelser og hvornår 

forbrugeren kan gøre brug af disse, formidlingsproblematikken, den rettidige reklamation og 

erstatningsbeføjelsen. 

I relation til den væsentlige mangel bliver konklusionen, at mangler ved heste ofte er væsentlige, og at 

alene en ”kim” eller ”spire” til en skade, udgør en væsentlig mangel. Således kan selv mangler, der kan 

være uvæsentlige for hestens brug, hvis de forbliver latente ved eksempelvis den helt korrekte ridning, 

begrunde en væsentlig mangel hvis de viser sig eksempelvis ved forkert belastning af hesten. Der er altså 

her en mulighed for, at manglende evner hos køber kan betyde at en væsentlig mangel kan begrundes.  

Med hensyn til formodningsreglen konkluderes det, især i henhold til Lorex-dommens udfald, at 

formodningsreglen i visse tilfælde er overordentligt byrdefuld for den erhvervsdrivende sælger, og at dette 

muligvis går over grænsen for hvor stor en beskyttelse der skal ydes forbrugeren. I Lorex-sagen var der, 

blandt de sagkyndige uenigheder om, hvorvidt ”kimen” til skaden kunne tilbagedateres til før risikoens 

overgang. Grundet dette kunne sælgeren ikke løfte bevisbyrden for, at manglen med sikkerhed ikke havde 

været til stede da hun overdragede hesten, og hun tabte derfor sagen. Når der så er tale om alene en 

”kim”, kan dette virke meget byrdefuldt for sælger, der ikke kan sikre sig imod hvordan køber behandler 

hesten efter risikoens overgang, og altså kun kan se sig sikker i forhold til formodningsreglen hvis han 

positivt kan bevise, at der ikke forelå en ”kim” eller ”spire” til en skade. Det er formodentlig umuligt for 

sælger helt at sikre sig imod, at den hest han sælger ikke kan have en ”kim” eller ”spire” til en skade 

liggende latent, hvorfor formodningsreglen i forhold til handel med heste må vurderes at være for 

byrdefuld og vidtrækkende. 

I forhold til formidlingsproblematikken omkring hvordan en handel imellem to civile, kan gå fra at være et 

civilkøb til et forbrugerkøb, med de særlige beskyttelsesregler dette medfører for køberen, belyser Molini-

dommen og Cabale-dommen den grænsedragning der er på området. Således vil formidling efter KBL § 4a, 

stk. 2 være sket når en erhvervsdrivende har fx annonceret, fremvist og modtaget kommission for salget af 
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hesten. Har den erhvervsdrivende derimod haft en mindre rolle, og eksempelvis blot fremvist hesten som 

et led i den daglige ridning, som sælger betaler for, men ikke haft en decideret rolle i selve handlen, da er 

der ikke sket formidling jf. samme bestemmelse.  

Grænsen bør formentlig ud fra analyse af dommene gå der, hvor det hovedsageligt er den 

erhvervsdrivende der er den ”frembrusende” part i forhold til handlen. Ligeledes vil det have stor 

betydning hvorvidt det er i den erhvervsdrivendes interesse at sælge, således som det var i Molini-sagen, 

hvor rytteren modtog 10 % af købesummen som vederlag for salget.  

Videre må konkluderes, at i forhold til den rettidige reklamation, da går reklamationsfristen i KBL § 81 ikke 

fra tidspunktet hvor der viser sig symptomer på en mangel, men først fra det tidspunkt manglens 

væsentlighed kan vurderes konkret. Således beskriver Klaufi-dommen, at det var undskyldeligt, at køber 

ikke havde indset omfanget af hestens øjenproblemer, og at han derfor først reklamerede, da omfanget 

blev klarlagt efter 5 måneder. Ligeledes kan det konkluderes ud fra Lacros-dommen, at den to måneders 

frist der anføres i KBL § 81, ikke er absolut, men at der må foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag 

om, hvorvidt en forsinkelse kan begrundes i købers forhold, eksempelvis om køber har forsøgt at få sit krav 

dækket andre steder end hos sælger.  

I relation til erstatning, er den mest almindeligt benyttede beføjelse, som beskrevet i specialets analysedel 

KBL § 55, hvorefter køber kan få sine udgifter til hestens vedligehold under sagen dækket. Specialets 

analysedel har i forhold til dette belyst, at de krav der kan søges dækket, er udgifter til opstaldning, foder, 

smed, dyrlæge og forsikring af hesten. 

I relation til specialets perspektivering, til hvad erfarne hesteadvokater råder både købere og sælgere til for 

at undgå tvister mest muligt, så anføres hermed at en god købsaftale, streng overholdelse af sælgers loyale 

oplysningspligt, samt købers brug af handelsundersøgelse, der nærmer sig en sædvane på området, er de 

bedste værktøjer at sikre både køber og sælger bedst muligt i handler med heste. 

 

Hermed er problemformuleringen blevet besvaret og problemstillingerne belyst, hvorfor specialet hermed 

afsluttes. 
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