
NRYF – Etiske retningslinjer for omsetning av hest – Oktober 2013 

 

 
1 

 

Etiske retningslinjer for omsetning av hest  

 

For å fremme hestesporten på alle plan er det viktig for NRYF at medlemmene trygt kan inngå avtale 

om kjøp og salg av hest. De lover som i dag gjelder i kjøpsforhold, gir i de fleste tilfeller partene god 

beskyttelse, men mye avhenger likevel av hvordan aktørene opptrer, hvilke avtaler som inngås, og 

de undersøkelser og forberedelser som gjøres. Det er derfor i NRYFs interesse at aktørene opptrer 

forsvarlig og med respekt for hverandres interesser.  

Hensynet til hestens velferd skal settes i høysetet ved all omsetning av hest, og for det enkelte 

individ.  

For å fremme formålet om redelig og forsvarlig omsetning av hest, har Forbundsstyret  vedtatt 

nedenstående etiske retningslinjer, som det forventes at NRYFs medlemmer følger når de kjøper 

eller selger hest. 

§ 1 – Hvem retningslinjene gjelder for  

De etiske retningslinjene gjelder for alle medlemmer av klubber tilsluttet NRYF når de er involvert i 

omsetning av hest. Retningslinjene gjelder således for  

1. Medlemmer som kjøper eller selger egen hest 

2. Medlemmer som opptrer som mellommenn eller rådgivere ved omsetning av hest. 

Videre stiller NRYF særlige krav om etisk bevissthet fra 

3. Tillitsvalgte og andre som er oppnevnt i verv på alle nivåer 

4. Ansatte i NRYF 

5. Representasjonsryttere 

6. Støtteapparatet rundt representasjonsryttere 

7. Trenere. 

Reglene gjelder tilsvarende for medlem som er fullt ansvarlig deltaker i ansvarlig selskap eller er 

styremedlem eller daglig leder i aksjeselskap, når et slikt selskap står som kjøper eller selger av hest.  

§ 2 – Definisjoner  

Hestehandler er en som regelmessig og mot godtgjøring opptrer som mellommann eller rådgiver ved 

omsetning av hest eller som skaffer seg inntekt gjennom å kjøpe og selge hest for egen regning.  

Trener er en som organisert og/eller mot godtgjøring instruerer elever i sportslig virksomhet i alle 

grener tilknyttet NRYF.    
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Tillitsvalgte er personer som på alle nivåer, fra klubb til forbund, er valgt til posisjon eller verv. 

Representasjonsryttere er ryttere som av forbund blir utpekt til å representere ryttersporten ved 

mesterskap, stevner eller andre arrangementer. 

Støtteapparatet er de personer som har oppgaver knyttet til oppfølging av representasjonsryttere.                                                                                                                                                    

§ 3 – Formål  

Formålet med retningslinjene er å sikre at omsetning av hest skjer innenfor samfunnsmessig 

akseptable normer, og at det skapes tillit og trygghet innenfor hesteomsetningen. I dette ligger blant 

annet at kjøper får riktig hest til riktig pris, og at hesten blir omsatt til et formål den er egnet for, 

utfra helse, gemytt og utdanningsnivå. Et særlig ansvar i denne sammenheng påhviler de som 

opptrer som hestehandlere, trenere og rådgivere.  

§ 4 – Generelt  

Ved kjøp og salg av hest gjelder lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp og lov av 21. juni 2002 nr. 34 om 

forbrukerkjøp. Videre stiller lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd og forskrift av 2. juni 2005 nr. 

505 om velferd for hest visse krav til selger ved omsetning av hest. NRYFs etiske retningslinjer legger 

til grunn at det offentlige regelverket blir fulgt, og har ikke til hensikt å gripe inn i de rettigheter og 

plikter det gir kjøper og selger, men stiller krav til opptreden i forbindelse med omsetning av hest.  

All omsetning skal være forsvarlig og redelig, og verken selger, kjøper eller mellommann må utnytte 

den andre parts ukyndighet eller mangel på erfaring. En selger eller mellommann skal også veilede 

eller samrå seg med kjøper for å sikre at kjøper får en hest som svarer til formålet med kjøpet. Det 

anbefales bruk av NRYFs standardkontrakter for omsetning av hest og Avtale om tjeneste som 

mellommann/rådgiver. 

Trener har et særlig ansvar når hans eller hennes elev skal kjøpe hest, fordi treners råd og bistand 

som regel vil være avgjørende for elevens valg av hest. For å unngå at treneren kommer i en 

situasjon som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet ved medvirkning til 

elevens hestekjøp, bør en trener vise særlig aktsomhet ved salg av hest til egen elev. Trener kan 

medvirke som rådgiver eller mellommann, og kan motta en særskilt godtgjørelse for dette dersom 

det er avtalt på forhånd. Hvis en trener er selger eller kjøper av hesten, skal det fremgå av 

kjøpekontrakten; det samme gjelder dersom en trener mottar godtgjørelse.  

§ 5 – Import og eksport av hest  

Den som kjøper eller selger hest fra /til utlandet skal gjøre seg kjent med og følge det offentlige 

regelverket som gjelder for inn- og utførsel av hest. Hestehandlere har et særlig ansvar for at 

regelverket blir fulgt, og plikter å gjøre den han selger hest til kjent med at regelverket finnes 

dersom kjøper selv skal innføre hesten til Norge. 

§ 6 – Informasjonsplikt  

Før endelig kjøpekontrakt undertegnes skal selger uoppfordret gi all nødvendig informasjon om 

hesten. Informasjonen skal være så fyldig og korrekt som mulig. Viktig informasjon bør gis skriftlig. 
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§ 7 – Standardkontrakter og lisens  

Det anbefales at medlemmer ved omsetning av hest benytter NRYFs standardkontrakter for 

hestekjøp og følger de anbefalinger som er gitt om veterinærbesiktigelse og andre undersøkelser i 

forbindelse med kjøpet. En kopi av kjøpekontrakt eller annen eierbekreftelse sendes NRYF hvis det 

løses lisens for hesten eller ved eierskifte av lisensiert hest. I kopien som sendes NRYF kan 

opplysning om pris utelates.  

§ 8 – Sanksjoner  

Dersom det i en tvistesak om omsetning av hest foreligger en avgjørelse fra forliksrådet, en 

avgjørelse fra forbrukertvistutvalget eller en rettskraftig dom og det viser seg at medlem av NRYF 

kan ha brutt NRYFs etiske retningslinjer, kan forholdet rapporteres til NRYF.  

§ 9 – Forbundsstyrets fullmakt  

Etter vedtak på Ryttertinget i 2011 er det Forbundsstyret som fastsetter NRYFs etiske retningslinjer 

for omsetning av hest.  

§ 10 – Endringer  

Endringer i disse retningslinjer kan bare foretas av Forbundsstyret. 

 


