
Kolgrímur Grímsson 
 från Gunvarbyn 

SE2014106695 

Betäckningsavtal 2020 

Ägare: Gunvarbyns Islandshästar 

Stoägare:_______________________________________________________________________ 

Adress:_________________________________________________________________________ 

Telefon:________________________________________________________________________ 

Mail:___________________________________________________________________________ 

Undertecknad Stoägare har idag bokat plats för betäckning av 

Stoet:__________________________________________________________________________ 

Reg.nr:_________________________________________________________________________ 

Färg/
tecken:_________________________________________________________________________ 

Övrig information om stoet (egenheter som svårfångad, ranghög m.m) 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ankomstdag:___________________________________________________________________ 



- Ta med hästpass och vaccinationsintyg.  
- Betäckning sker genom handbetäckning. 
- Har stoet varit hos annan hingst före ankomst skall intyg om gall uppvisas.  

Hingsthållare förbinder sig att: 

• Ta hand om ditt sto efter bästa förmåga och följa gällande djurskyddslagstiftning.  

• Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom.  

• Hingsthållaren äger rätt att för djurets bästa vid behov utföra veterinär behandling även 
om stoägare ej kunnat nås. Stoägaren är ansvarig att betala uppkomna kostnader.  

• I samråd med stoägare veterinärt behandla stoet vid utebliven brunst eller dräktighet. 

Stoägaren är medveten om att: 

• Stoet/ föl lämnas på egen risk. Hingsthållare ansvarar ej för skador på eller förlust av sto 
eller föl och inte heller för skador som stoet eller fölet orsakar på andra hästar, personer 
eller egendom. 

• Stoet ska vara avskodd och nyverkad runtom.  

• Stoet ska vara i kondition att bära föl, hingsthållare äger rätt att neka sto som ej anses 
vara i kondition.  

• Stoet ska vara avmaskad 3 dagar före ankomst, tillika föl äldre än 8 veckor.  

• Stoägaren förbinder sig att så snart resultat är känt lämna fölningsrapport (fölningsresul-
tat) i Hestur. 

• Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl till dess full betalning skett 
(utnyttjande av retentionsrätt) samt för att täcka hingsthållarens fordran mot stoägaren 
på betryggande sätt försälja sto och eventuellt föl. 



Avgifter (alla avgifter i SEK inkl. moms): 

• Sif Avels stoavgift betalas till Sif Avel av stoägaren innan stoets ankomst.  

• Språngavgift: 5000 kronor. Betalas till bg: 5522- 1386 innan ankomst. Erläggs alltid. Re-
ferens: ”Stoets namn, språng”.  

• 90-dygnsavgift: 12500 kronor. Faktureras på 90:e dygnet till stoägaren om ej intyg om 
gall inkommit.  

• Föder sto föl trots att dräktighetsundersökning visat negativt resultat, överlämnas be-
täckningshandlingar efter blodtypning/DNA-analys samt betalning av 90-dygnsavgiften 
på 12500 kronor. 

• Förstaklass-ston erbjuds 2500 kr rabatt. 
•
• Omkostnader:___________________________________________________________ 
 

Hingsthållare ansvarar ej för kostnader som avmaskning, verkning, mediciner, veterinär-
vård eller annan kostnad som kan uppkomma på grund av stoet/fölets behov under vis-
telsetiden. Sådana kostnader ska betalas av stoägaren. 

Hästägarförsäkran: 

Stoägaren garanterar att sto/föl eller annan häst där stoet varit uppstallad/gått på lösdrift 
de senaste tre veckorna inte visat symptom på smittsam sjukdom och ej heller haft kvarka 
eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar de senaste tre månaderna.  

Eventuell tvist avgörs i tingsrätt. 

Parterna förklarar sig härmed nöjda med kontraktets innehåll och har erhållit varsitt ex-
emplar av detsamma.  

Ort och datum:_________________________________________________________________ 

Hingsthållare:___________________________________________________________________ 

Stoägare:_______________________________________________________________________


