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Formål 

Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i tvistsager vedrørende heste.  

 

Hestevoldgiften er etableret ud fra et ønske blandt hestehandlere om, at der etableres et forum til løsning af 

tvister i forbindelse med hestehandler, som tager særligt hensyn til det forhold, at tvisterne omhandler le-

vende dyr, således at tidshorisonten for sagens løsning tillægges særlig vægt.  

 

Hestevoldgiften har eksisteret siden 2011. 

 

Hvad er voldgift 

Voldgift er et alternativ til de civile domstole, som kan aftaltes mellem sagens parter.   

Har parterne indgået aftale om, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidig tvist skal afgøres ved voldgift, 

indebærer aftalen som alt overvejende hovedregel, at tvisten skal løses ved voldgift. De civile domstole vil 

således ikke være kompetente til at behandle sagen.   

Voldgiftsrettens afgørelser vil være bindende for sagens parter, og parterne vil ikke have mulighed for at ind-

bringe sagen for højere instans. Parterne vil heller ikke have mulighed for efterfølgende at indbringe sagen 

for domstolene. Voldgiftsrettens afgørelse vil med andre ord være endelig for sagens parter.    

 

Fordele ved voldgift i hestesager 

Voldgift er, sammenlignet med tvistløsning ved domstolene, forbundet med både fordele og ulemper. Det 

beror derfor på parternes individuelle behov i det konkrete retsforhold, om voldgift- eller domstolsbehandling 

bør foretrækkes.  

 

Nedenfor oplistes dog en række forhold, som generelt har betydning for valget mellem voldgift og domstols-

behandling i hestesager. 

 

1. I voldgift har parterne mulighed for at præge hestevoldgiftens sammensætning, således voldgiftsret-

ten besidder en særlig fagkundskab i netop det tvistspørgsmål, som sagen angår.  

2. De processuelle regler for voldgift er mindre omfattende. Dette betyder, at dommeren i en hestevold-

giftssag har større indflydelse på processen, og dermed kan træffe de mest hensigtsmæssige foran-

staltninger i den konkrete sag.  

3. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig, hvilket vil sige, at parterne ikke har mulighed for at få sagen 

prøvet ved højere instans eller ved domstolene. Voldgiftskendelsens endelighed indebærer således, 

at tvisten hurtigere bliver afgjort, idet man kun har et forsøg.   
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4. Ved voldgift er sagsbehandlingstiden som altovervejende hovedregel kortere end ved de almindelige 

domstole. Det tilstræbes, at hestevoldgiften træffer afgørelse inden for et halvt år. Dog vil sagsbe-

handlingstiden konkret afhænge af parternes dispositioner under sagsforberedelsen.  

5. De umiddelbare udgifter til voldgiftsbehandling er højere end ved de civile domstole, idet parterne 

selv skal afholde samtlige udgifter forbundet med hestevoldgiftens behandling. Til gengæld vil de 

løbende udgifter til opstaldning, foder, beskæring mf. være væsentligt lavere, da en tvist ved voldgift 

afsluttes væsentligt hurtigere end ved de civile domstole.     

 

Hvordan aftaler man voldgift om heste  

En aftale om voldgift kan enten indgås forud for tvistens opståen eller efter tvistens opståen. Det afgørende 

er blot, at parterne er enige om voldgiftsbehandling på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

 

Ofte indsættes en aftale om voldgift i købekontrakten, hvorfor voldgift som regel vil være aftalt, før tvisten 

opstår. Dette er der ikke noget problem i. Men er man forbruger, vil man ikke være bundet af en aftale om 

voldgift indgået forud for en tvists opståen. Se mere herom nedenfor.  

 

En aftale om voldgift kan f.eks. se ud som følgende: 

 

”Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens 

eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Landbrug & Fødevarer efter de af Landbrug & Føde-

varer vedtagne ”almindelige regler for voldgift om heste”, som er gældende ved indledningen af voldgiftssa-

gen.” 

 

Ved indgåelse af voldgiftsaftale med en anden formulering end ovenstående skal parterne være opmærk-

somme på, at der ikke blot indgås aftale om voldgift, men at der udtrykkeligt bliver henvist til det regelsæt, 

der ønskes anvendt ved voldgiftsrettens behandling.  

  

Er man bundet af en aftale om voldgift 

Hvorvidt man er bundet af en aftale om voldgift afhænger af, om der er tale om et handelskøb, et forbruger-

køb eller et civilt køb.  

 

Et handelskøb er defineret ved, at købet indgås mellem handlende, som begge handler i eller for deres be-

drift.  

 

Et forbrugerkøb er defineret ved, at købet indgås mellem en privatperson og en erhvervsdrivende, der hand-

ler som led i sit erhverv.  
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Et civilt køb defineres som det, der hverken er et handelskøb eller et forbrugerkøb. Et civilt køb kan f.eks. 

være et køb mellem to privatpersoner, som begge handler udenfor deres erhverv. 

 

Er der tale om et forbrugerkøb, vil en aftale om voldgift indgået forud for tvistens opståen ikke være bin-

dende for forbrugeren. Derimod vil den erhvervsdrivende part i et forbrugerkøb være bundet af en aftale om 

voldgift. Indgås aftalen om voldgift først når tvisten er opstået, vil forbrugeren være bundet af aftalen.  

 

For handelskøb og civilkøb vil en aftale om voldgift være bindende for parterne. Dette gælder uanset om af-

talen om voldgiftbehandling er indgået forud for tvistens opståen eller efter tvistens opståen.  

 

Hvilke regler gælder i voldgift om heste 

Ved voldgift i regi af Landbrug & Fødevarer accepterer parterne gensidigt, at sagen behandles efter de pro-

cessuelle regler, der er udarbejdet af Landbrug og Fødevarer.  

 

Der kan vælges mellem to regelsæt: 

1. Almindelige regler for voldgift om heste 

2. Regler for udvidet voldgift om heste 

 

Herudover finder lov om voldgift samt hertil hørende bekendtgørelse anvendelse i det omfang, der ikke er 

taget stilling til det pågældende spørgsmål i ovenstående regelsæt.  

 

Hvad er forskellen på almindelige regler for voldgift om heste og udvidet voldgift? 

Forskellen på de to regelsæt ses primært i voldgiftsrettens sammensætning.  

 

Efter de ”almindelige regler for voldgift om heste” består voldgiftsretten som udgangspunkt af én juridisk 

dommer, som bistås af en fagkyndig med relevant veterinærfaglig baggrund. Parterne har såfremt, der er 

enighed herom mulighed for at aftale, at voldgiften alene skal bestå af én juridisk dommer, såfremt tvisten 

primært eller udelukkende er af juridisk karakter. Er tvisten derimod primært af faglig karakter, vil parterne 

kunne aftale, at voldgiftsretten skal bestå af én juridisk dommer og to sagkyndige dommere.  

 

Ved almindelige regler for voldgift har parterne således selv indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning, 

herunder hvor mange dommere voldgiftsretten skal bestå af.  

 

Anderledes forholder det sig i forhold til regelsættet om ”udvidet voldgift om heste”. Ved udvidet voldgift om 

heste overlader parterne det til den juridiske dommer at fastsætte, om voldgiftsretten foruden den juridiske 

dommer selv skal bestå af to sagkyndige dommere, og om der herudover skal udpeges to sagkyndige ek-

sperter til at deltage i sagens behandling.     
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Valget mellem de to regelsæt beror således i høj grad på, hvor meget man er villig til at betale for tvistløsnin-

gen, idet udvidet voldgift om heste som udgangspunkt er mere omkostningstungt end voldgiftbehandling ef-

ter de almindelige regler om voldgift om heste.  

 

Fra Landbrug & Fødevarers side anbefales det, at udvidet voldgift om heste alene vedtages, når der er tale 

om heste af en ganske betydelig værdi.  

 

Hestevoldgiftens sammensætning  

Er der indgået aftale om voldgift efter de almindelige regler for voldgift om heste, vil voldgiftsretten som ud-

gangspunkt bestå af én juridisk dommer og en fagkyndig.  

 

Den juridiske dommer vil være en advokat, som er uddannet voldgiftsdommer.  

 

Ved udpegelsen af den juridiske dommer lægges der vægt på, at dommeren er en dygtig procesleder med et 

godt kendskab til aftale- og køberet. Der stilles derimod ikke krav om, at den juridiske dommer skal have et 

særligt kendskab til heste.  

 

Den fagkyndige vil være en person med veterinærfaglig baggrund inden for netop det område som tvisten 

angår. Den fagkyndige vil således kunne bistå den juridiske dommer i de mere fagtekniske forhold vedrø-

rende hesten.    

 

Den fagkyndiges opgave er at bistå den juridiske dommer under sagens forberedelse og mundtlige forhand-

ling. 

 

Hvordan indledes en hestevoldgiftssag 

En hestevoldgiftssag indledes ved, at Landbrug & Fødevarer, som sekretariat for hestevoldgiften modtager 

en begæring om voldgift fra klager. Sammen med begæringen om voldgift skal medsendes et klageskrift. 

Klageskriftet skal indeholde dokumentation for parternes aftale om voldgift, samt klagers stillingtagen til vold-

giftsrettens sammensætning og afholdelse af evt. syn- og skøn.  

 

Landbrug & Fødevarer vil herefter opkræve et registreringsgebyr hos klager. Først når Landbrug & Fødeva-

rer har modtaget registreringsgebyret, vil Landbrug & Fødevarer gå i gang med at nedsætte hestevoldgiften. 

 

Når Landbrug & Fødevarer har modtaget det opkrævede registreringsgebyr, underrettes modparten i sagen 

og modparten har herefter 14 dage til at udarbejde et svarskrift. Svarskriftet skal indeholde indklagedes stil-

lingtagen til voldgiftsrettens sammensætning og afholdelse af evt. syn- og skøn.  
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Eventuelle indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence skal fremsættes senest samtidig med svarskriftet.   

 

Landbrug & Fødevarer udpeger herefter en voldgiftsdommer, som snarest herefter indkalder parterne til et 

telefonisk planlægningsmøde. Har parterne begrundet indsigelser mod valgte af voldgiftsdommer, skal dette 

meddeles Landbrug & Fødevarer senest 7 dage efter, at parterne er blevet gjort bekendt med voldgiftsdom-

merens identitet.  

 

Når valget af voldgiftsdommer er endeligt, vil den videre korrespondance i sagen foregå direkte mellem par-

terne og voldgiftsdommeren.  

 

Voldgiftsretten vil sørge for, at Landbrug & Fødevarer løbende er underrettet om sagens fremdrift.  

 

Planlægningsmødet 

 

På planlægningsmødet drøftes voldgiftsrettens sammensætning, herunder om voldgiftsretten alene skal be-

stå af én juridisk dommer uden fagkyndig bistand eller om den fagkyndige bistand evt. skal erstattes af to 

sagkyndige dommere. Herudover tages der stilling til evt. afholdelse af syn- og skøn.  

 

På planlægningsmødet skal den tidsmæssige ramme for sagens behandling endvidere så vidt muligt fast-

lægges. Der skal således fastsættes frister for yderligere processkrifter, evt. afholdelse af syn- og skøn samt 

dato for mundtlig forhandling. Endvidere skal det klarlægges, hvad parterne er uenige om, og hvad parterne 

er enige om.    

 

Voldgiftsdommeren fastsætter ud fra ovenstående størrelsen af den sikkerhedsstillelse, som parterne skal 

stille for sagens videre behandling. Sikkerhedsstillelsen skal dækker de skønnede omkostninger til voldgifts-

retten, dvs. honorar til voldgiftsdommer og fagkyndig, administrationsgebyr samt lokaleleje.  

 

Landbrug & Fødevarer vil herefter stå for opkrævningen af sikkerhedsstillelsen hos parterne. Udgangspunk-

tet er at hver part skal betale halvdelen. Betaler den ene part imidlertid ikke sin andel af den opkrævede sik-

kerhedsstillelse, må den anden part stille den fulde sikkerhed for, at sagen kan tages under behandling af 

voldgiftsretten.  

 

Der vil på et hvilket som helst tidspunkt kunne kræves ekstra sikkerhedsstillelse fra parterne, hvis voldgifts-

retten skønner det nødvendigt. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis parternes dispositioner under forberedel-

sen medfører, at voldgiftsretten skal afsige flere delkendelser end først antaget.  

 

Betales sikkerhedsstillelsen ikke, sættes sagen i bero.  
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Den videre proces  

Når den fulde sikkerhedsstillelse er modtaget, vil Landbrug & Fødevarer underrette parterne herom, og sa-

gen vil forløbe efter den på planlægningsmødet fastsatte tidsplan.  

 

Syn og skøn 

Hver part kan begære syn og skøn.  

 

Kan parterne selv blive enige om en egnet skønsmand, vil denne efter anmodning fra parterne blive udpeget 

som skønsmand i sagen af voldgiftsdommeren.  

 

Kan parterne ikke blive enige om en egnet skønsmand, vil voldgiftsdommeren kunne bede Landbrug & Fø-

devarer om at udpege en skønsmand. Udpeges skønsmanden af Landbrug & Fødevarer, vil parterne have 7 

dage til at komme med eventuelle indsigelser mod den udpegede skønsmand.  

 

Når der er blevet udpeget en skønsmand, og skønstemaet er blevet fastlagt, aftaler parterne selv det videre 

forløb med skønsmanden, herunder dato, tid og sted for skønsforretningens afholdelse. Al korrespondance 

med skønsmanden og en part skal være den anden part bekendt. 

 

Parterne skal løbende holde voldgiftsdommeren orienteret om skønsforretningens fremdrift.   

 

Udgifterne til skønsforretningen bæres foreløbigt af den part, herunder dennes advokat, som begærer syn og 

skøn afholdt. Modparten og dennes advokat hæfter dog også for den del af omkostningerne, der kan henfø-

res til besvarelsen af modpartens spørgsmål.  

 

Omkostninger forbundet med hestevoldgift 

Det er parterne der i det hele bærer udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen. Dette skyldes, at he-

stevoldgiften er behovsbestemt, mens f.eks. tvistløsning ved de civile domstole er en offentlig myndighed, 

som altid står til rådighed for parterne.  

 

Ved anmodning om hestevoldgift betales et registreringsgebyr på 9.700 kr. Registreringsgebyret er et fast 

gebyr, som ikke tilbagebetales eller reduceres, såfremt parterne indgår forlig. 

 

Ud over registreringsgebyret vil parterne skulle betale et administrationsgebyr samt et honorar til voldgifts-

dommeren og den fagkyndige. Ønsker parterne voldgiftsretten beklædt med yderligere to sagkyndige dom-

mere, betales også honorar til disse. Parterne vil herudover også skulle dække udgifterne til lokaleleje samt 

andre positive omkostninger forbundet med voldgiftssagens behandling.   

 

Ønsker parterne afholdelse af syn og skøn afholder parterne også udgifterne hertil.  
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Repræsenteres parterne ved advokat, vil der også være udgifter til advokatens salær.  

 

Da parterne selv afholder samtlige udgifter i forbindelse med tvistløsning ved voldgift, kan procesomkostnin-

gerne særligt i mindre sager virke uforholdsmæssige store. Forlig bør derfor løbende overvejes, særligt hvis 

sagsgenstanden er lille.   

 

Tidsperspektivet 

Det tilstræbes, at en tvist ved hestevoldgiftsretten afsluttes inden for 6 måneder efter, at Sekretariatet har 

modtaget anmodning om hestevoldgift.  

 

Ambitionen om at afsige kendelse indenfor 6 måneder stiller store krav til parternes, herunder partsrepræ-

sentanternes fleksibilitet. Hvis en tvist skal løses indenfor den normerede tid, er det særdeles vigtigt, at de af 

voldgiftsretten fastsatte tidsfrister overholdes. Dette betyder samtidig, at voldgiftsretten kun vil imødekomme 

en anmodning om udsættelse af en frist, hvor udsættelsen er absolut nødvendig eller årsagen til anmodnin-

gen om fristforlængelse har været uforudsigelig.  

 

Hvorvidt tvisten kan løses inden for den normerede tid, afhænger dog også i høj grad af tvistens kompleksi-

tet og om der skal afholdes syn og skøn.  

 

Herudover vil indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence, den udpegede voldgiftsdommer og/eller den fag-

kyndige være faktorer, som kan forlænge processen.  
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Bilag 1 

Oversigt over processen i voldgift om heste:  

1. Sekretariatet modtager anmodning om nedsættelse af hestevoldgift. 

2. Sekretariatet opkræver et registreringsgebyr hos klager. 

3. Sekretariatet underretter modparten, når registreringsgebyret er modtaget. 

4. Modparten har 14 dage til at svare i sagen. 

5. Sekretariatet udpeger en voldgiftsdommer. 

6. Indsigelser mod udpegelsen af voldgiftsdommer skal være fremsat indenfor 7 dage. 

7. Sekretariatet træffer afgørelse om eventuelle indsigelser. 

8. Voldgiftsdommeren indkalder til et planlægningsmøde. 

9. Planlægningsmødet holdes. 

10. Voldgiftsretten underretter sekretariatet, hvis der skal udpeges en fagkyndig (evt. sagkyndige) i sa-

gen. 

11. Sekretariatet udpeger den fagkyndige (evt. sagkyndige). 

12. Sekretariatet indkræver sikkerhedsstillelse efter voldgiftsdommerens skøn. 

13. Det videre forløb sker i overensstemmelse med de fastsatte frister aftalt på planlægningsmødet. 

14. Voldgiftsretten afholder mundtlig forhandling. 

15. Voldgiftsdommeren afsiger kendelse indenfor 14 dage.  

16. Sekretariatet udbetaler honorar til voldgiftsretten.  


