Vejledning – opstaldning
Aftalen om opstaldning:
Når en hesteejer får sin hest opstaldet hos en rideklub, bliver der indgået en aftale rideklubben og ejer imellem. Denne
aftale er underlagt aftalelovens regler. Selvom en mundtlig aftale som udgangspunkt er gyldig, er det oftest en fordel at
udarbejde en skriftlig aftale i form af en opstaldningskontrakt, såfremt der på et tidspunkt skulle opstå uenighed om,
hvad det er, man har aftalt. Opstaldningskontrakten bør suppleres af en tilgængelig prisliste samt et sæt ordensregler,
hvortil der henvises i kontrakten. En god kontrakt sikrer ofte, at der er sket en forventningsafstemning parterne imellem
inden aftalens indgåelse, hvilket sænker risikoen for, at der opstår konflikter om, hvad der er aftalt.
I den af Dansk Ride Forbund udarbejdede opstaldningskontrakt er der forsøgt at lave en generelt dækkende aftale med
mulighed for at supplere med ekstra kommentarer. De specifikke punkter omkring mængder af inkluderet foder/hø,
service, foldtid osv. bør fremgå af en separat prisliste jf. nedenfor.
Prisliste:
Opstaldning:
I den af Dansk Ride Forbund udarbejdede opstaldningskontrakt henvises til den af klubben udfærdigede prisliste. Det
anbefales derfor, at klubben udarbejder en prisliste med præcis angivelse af priser, og hvad priserne inkluderer. Der kan
eventuelt laves forskellige priskategorier opdelt efter serviceniveau, eller hvor meget foder og hø, der er inkluderet i
prisen.
Der bør laves klare regler/retningslinjer for, om der må medtages eget foder, og om ejeren selv skal stå for fodring,
udmugning, ud- og indlukning fra fold osv.
Vær opmærksom på, at man ikke må lave en variabel opstaldningspris afhængig af, hvor mange timer den enkelte
hesteejer bidrager med af frivilligt arbejde. En sådan ordning er skattepligtig for hesteejeren. Priskategorier som nævnt
ovenfor er dog ok.
Det anbefales, at klubben tager stilling til, om opstaldningsprisen skal inkludere
•
•
•
•

Foder og hø, og i hvilke mængder
Udmugning
Udlukning på og indlukning fra fold
Yderligere service i form af skift af dækkener eller pålægning af gamacher og klokker på fold

Eller om ovenstående kan tilkøbes.
Klubben kan som nævnt vælge at lave forskellige priskategorier, som eksempelvis kan betegnes
•
•
•

Selvpas
Delvis fuldpas
Fuldpas

Det bør også fremgå af prislisten, hvilke faciliteter opstaldningsprisen giver adgang til.
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Klubben bør ligeledes overveje, om det skal være muligt at reservere en boks eller om det skal være muligt i en periode
alene at betale for en tom boks. Dette kan blive aktuelt, såfremt den opstaldede hest flytter i en kortere periode, eller
hvis der tilbydes græsning i sommermånederne.
Ridehuskort:
Såfremt klubben tilbyder udefrakommende muligheden for at købe ridehuskort/facilitetskort, bør der tages stilling til, om
et sådan kort skal følge rytteren eller hesten. Dette bør ligeledes fremgå tydeligt af en prisliste.
Ordensreglement:
Det anbefales, at klubben udarbejder et ordensreglement eller ordensvejledninger, hvortil der henvises i
opstaldningskontrakten.
Moms:
Vær opmærksom på, at den service, der ydes i forbindelse med opstaldningen af en hest kan være momspligtig. I så
fald er det vigtigt, at opstaldningsprisen differentieres således, at det fremgår tydeligt af opkrævningen, hvor stor en del
af prisen, der går til henholdsvis serviceydelser og fodring, der er momspligtige, og hvor stor en del, der går til boksleje,
der er fritaget fra moms.
Der henvises i øvrigt til Dansk Ride Forbunds momsguide til rideklubber, som kan findes her
http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Klub%20og%20bredde/Klubdrift/Skat%20og%20moms/Momsguide%20til
%20rideklubber.ashx
Krav om medlemskab og opstalderes frivillige arbejde:
Såfremt klubben ønsker, at hesteejeren skal bidrage til klubben i form af frivilligt arbejde, bør dette fremgå tydeligt af
enten prislisten, kontrakten eller anden skrivelse, hvortil der henvises i kontrakten.
Ligeledes bør det fremgå klart af enten prislisten eller direkte af kontrakten, hvis opstaldning hos klubben er betinget af
klubmedlemsskab.
Tilstedeværelse af hestepas:
Hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrol, er det et krav, at hestenes originale pas kan fremvises på forlangende.
Fødevarestyrelsen godkender efter den nye EU-forordning ikke længere, at et originalt pas kan fremvises inden for
omkring tre timer, såfremt der er en kopi af passet til stede. Det er ligeledes et krav, at der kan fremvises originalt
hestepas for en dyrlæge, inden en hest skal medicineres. Ifølge den nye EU-forordning, skal hestepasset kunne
fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet. Ansvaret for fremvisning af hestepasset lå tidligere hos ejer, men er nu
flyttet til bruger. Definitionen på bruger er bred og kan i nogle tilfælde også betyde, at hestens opstaldningssted kan
have et ansvar.

Medicinhåndtering:
Om de opstaldede heste er udelukket fra konsum eller ej, har også stor indflydelse på, hvorledes medicinering skal
foregå. Den danske lovgivning for medicinering er lavet, for at sikre fødevarekvaliteten af de madvarer, vi alle indtager.
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Lovgivningen skal sikre mod misbrug og overforbrug af medicin, samt hæmme udviklingen af resistens mod de
terapeutiske stoffer vi har adgang til, både hos mennesker og dyr.
Såfremt en heste ikke er udelukket fra konsum, skal der føres logbog med oplysninger om ankomstdato, reg. nr., ejer og
eventuel afrejsedato. Ved eventuel medicinering skal logbogen udførligt anføres dato for påbegyndelse af behandling,
identifikation på hesten, årsag til behandling, hvilket lægemiddel, der er anvendt samt dosering og doseringsmetode.
Tilbageholdelsessedlerne fra dyrlægen bør herefter opbevares i datoorden i 5 år
Såfremt alle heste i en besætning er udelukket fra konsum, er man fritaget fra at føre logbog. Man skal dog fortsat
opfylde reglerne omkring forsvarlig medicinopbevaring af receptpligtig medicin med ejerens navn på emballagen samt
tilbagelevering på apoteket af overskydende medicin.
En mere udførlig beskrivelse af forskellene på produktionsdyr og hobbydyr i forhold til medicinhåndtering kan findes her
http://www.rideforbund.dk/Hestevelfaerd/Medicinering.aspx
Regler om foderhygiejne:
Reglerne om foderhygiejne trådte i kraft i Danmark den 1. januar 2006. Disse regler fastslår, at man skal være registreret
efter foderhygiejneforordningen
•
•

Når man dyrker afgrøder
Når man fodrer fødevareproducerende dyr, herunder heste.

Dette betyder dog, at man er fritaget for at være registret efter foderhygiejneforordningen, hvis alle opstaldede heste er
udelukket fra konsum. Hvis man dyrker foderafgrøder, men sælger under 5 tons foder pr. år i en radius af under 20 km,
er man ligeledes fritaget for registrering efter foderhygiejneforordningen.
Registrering efter foderhygiejneforordningen kan ske via landbrugsindberetning.dk eller ved at sende et papirskema til
Fødevarestyrelsen. Reglerne er nærmere beskrevet af SEGES i nedenstående vejledning.
file:///C:/Users/lsg.DIFDOM01/Downloads/Folder_VigtigeRegler_Netlow%20(1).pdf
Ansvar for den opstaldede hest:
Det fremgår af den af Dansk Ride Forbund udarbejde opstaldningskontrakt, at klubben ikke er ansvarlig for de skader,
som hesten pådrager sig under opstaldningen, og at opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for
eventuel sygdom og/eller skader, som hesten måtte pådrage sig. Dog skal klubben være opmærksom på, at en domstol
kan vælge at bortfortolke en sådan ansvarsfraskrivelse, specielt i situationer, hvor klubben har forvoldt sygdom eller
skade hos en hest på grund af grov uagtsomhed. Dette gælder både i forhold til boksens beskaffenhed, fodring af
hesten (foderets kvalitet) og håndtering af hestene. Det en god idé at lave klare retningslinjer overfor eventuelle ansatte
omkring håndtering og fodring af hestene. Såfremt en hest pådrager sig en skade, og klubben eller den ansatte har
handlet i overensstemmelse med retningslinjerne for håndtering og fodring, og boksen har været af en tilfredsstillende
beskaffenhed, vil det skabe en formodning for, at der fra klubbens side ikke er handlet uagtsomt.
Det fremgår ligeledes af den af Dansk Ride Forbund udarbejdede kontrakt, at ejeren af hesten er forpligtet til at påtage
sig det erstatningsansvar, som ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde. I denne henseende
skal det fremhæves, at en hesteejer ifølge Lov om hold af heste § 30 a alene har objektivt ansvar for så vidt angår
løsgående heste. Løsgående er defineret som heste, der går på en lukket fold, heste der er brudt ud fra en fold, og
heste der har revet sig løs. En hest med rytter er ikke løsgående. Dette betyder modsætningsvist, at en ejer ikke har
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objektivt ansvar for ikke løsgående heste. Når en ikke løsgående hest forvolder en skade, gælder de almindelige
erstatningsretlige regler, hvilket betyder, at en ejer alene er erstatningspligtig, såfremt denne har handlet uagtsomt.
Ansvar for overholdelse af fold- og motionsregler:
Den 01-01-2016 træder nye foldregler i kraft, hvorefter alle heste ifølge Lov om Hold Af Heste nu skal have adgang til en
fold på 800m2, hvor den korteste side er 20 m. Hvis folden benyttes af mere end 4 heste, forøges arealkravet med
200m2 pr. hest. Der må maks. Gå 20 heste på en fold. Folden skal ligge i umiddelbar tilknytning til stalden. Der er dog
ikke krav om, at et opstaldningssted skal eje arealet, hvor folden ligger, så længe stedet har brugsret til arealet.
I lov om hold af heste er der ligeledes et krav pm, at hesten skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold mindst to
timer dagligt fem dage i ugen. Det er altså ikke et ubetinget krav, at heste skal på fold dagligt, idet motion kan forstås
som f.eks. ridning og longering.
Den der kan holdes ansvarlig for overholdelse af lovens regler er den ansvarlige for hesteholdet. Dette betyder, at det vil
være den ansvarlige for opstaldning i klubben, der kan ifalde straf, såfremt klubben efter påbud ikke overholder lovens
regler.
Tilbageholdelse af hesten ved restance:
En byretsdom fra Svendborg fra 2009 fastslår, at en opstaldningsvirksomhed kan tilbageholde en hest, såfremt der ikke
betales opstaldningsafgift. Hvis klubben bestemmer, at den vil tilbageholde en opstaldet hest på baggrund af ejerens
restance, kræver det at klubben meddeler ejer, at der vil blive gjort brug af klubbens tilbageholdelsesret i den opstaldede
hest. Denne oplysning skal sendes til ejers sidst kendte folkeregisteradresse. Denne kan oplyses på kommunekontoret
mod betaling af et af kommunen fastsat gebyr.
Såfremt klubben vælger at udøve sin tilbageholdelsesret, påhviler det klubben at passe og pleje hesten i hele perioden,
hvor den opstaldede hest tilbageholdes.
Hvis ejer er uenig i at skulle betale det skyldige beløb, men stiller sikkerhed for beløbet for efterfølgende at få sagen
prøvet hos domstolene, skal hesten udleveres, såfremt sikkerhedsstillelsen dækker det påståede skyldige beløb.
Dansk Ride Forbund henstiller til, at man er tilbageholdende med at udøve tilbageholdelsesret i en opstaldet hest, men
at muligheden alene udnyttes som en sidste udvej efter nøje overvejelser og en grundig proportionalitetsvurdering.
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