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Ägare: Gardar Gislasons Islandshästar 
  

Hingsthållare t.o.m 1/8 2019:  Tenglagårdens Islandshästar, Skäcklinge 703, 
705 97 Glanshammar. 

 
Hingsthållare fr.o.m 2/8 2019: Gardar Gislasons Islandshästar, Tyskbo 40, 

783 92 Stora Skedvi 
 

 

Stoägare: _____________________________________________________________________ 

 

Adress:  ______________________________________________________________________ 

 

Telefon:  ______________________________________________________________________ 

 

Mail: _________________________________________________________________________ 

 

          

         Undertecknad stoägare har denna dag bokat plats för betäckning av 

 

Stoet: ________________________________________________________________________ 

 

Reg.nr: _______________________________________________________________________ 

 

Färg/tecken: ___________________________________________________________________ 

 

 

Övrig information om stoet (svårfångad, eksem mm ) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ankomstdag: 

_______________________________________________________________________________ 

 



KJARVAL FRÅN KNUTSHYTTAN 
S E2 0 13 10 5 60 6  

B e t ä c k n i n g s a v t a l  2 0 1 9  

 2 

 

 

• Medtag hästpass och vaccinationsintyg. 
 

• Har stoet varit hos annan hingst före ankomst skall intyg om gall samt negativt 
bakterieprov uppvisas. 

 
 

Hingsthållaren förbinder sig att: 
 
 

• Följa gällande djurskyddslagstiftning. 
 

• Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom. Hingsthållaren äger 
rätt att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till 
djursjukhus även om stoägaren inte kunnat nås. 

 
• I samråd med veterinär och stoägare behandla stoet vid utebliven brunst eller 

dräktighet. 
 

 
Stoägaren är medveten om att: 
 

• Stoet lämnas på egen risk. Hingsthållaren 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 skall vara avskodd på bakfötterna. 

 
• Stoet skall vara avmaskat 3 dagar före ankomst tillika föl som uppnått 8 veckors 

ålder. 
 

• Intyg om negativt vaginalt bakterieprov krävs om stoet tidigare gått gall, 
kastat/fött dött föl eller fölet dött inom ett dygn. 

 
• 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. 
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Avgifter (alla avgifter inkl. moms): 
 
 

• Språngavgift 5.000 kronor inkl. moms. Betalas till bg 5870-0832 innan ankomst. Erläggs 
alltid. 
 

• 90-dygnsavgift: 7.000 kronor inkl. moms. Denna avgift faktureras på 90:e dygnet till 
stoägaren om denne inte inkommit med gallintyg.  
Kom ihåg att boka detta ultraljud i god tid med din veterinär. Foster/fölförsäkring 
rekommenderas, bl a har Agria och Sveland denna typ av försäkring. 

 
• SIFs stoavgift betalas av stoägaren till  https://hestur.sifavel.se/ innan stoets ankomst. 

 
• Föder sto föl trots att dräktighetsundersökning visat negativt resultat, överlämnas 

betäckningshandlingar efter blodtypning/DNA-analys samt betalning av 90-
dygnsavgiften på 7.000 kr inkl moms. 

 
• Betesavgift 70 kronor/dygn 

Vid behov av stråfoder (hö/hösilage) 90 kronor/dygn  
Uppstallning 120 kronor/dygn.  
I avgiften ingår tillgång till färskt vatten,  salt, vidare ingår daglig tillsyn.  
Extra skötsel av ston med eksem/täcke: 20 kr /dygn 
Tillägg kostnad för egen hage: 20 kr / dygn 
Betes/uppstallningsavgifter faktureras separat av hingsthållaren. 
 

I avgiften ingår ej kostnader för ultraljud och annan veterinärvård, verkning, 
vaccinationer, och ej heller för mediciner eller annan kostnad som kan uppkomma på 
grund av Stoet/fölets behov under upplåtelsetiden. Sådana kostnader skall betalas av 
Stoägaren. I den mån Hingsthållaren har gjort utlägg för Stoägarens räkning för 
kostnader av ovanstående slag skall Stoägaren på anfordran omedelbart ersätta 
Hingsthållaren för dessa. 
 
Hästägarförsäkran: 
 
Stoägaren garanterar att sto/föl eller annan häst där stoet varit uppstallat/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 
exemplar av detsamma. 
 
Ort och datum   _____________________________________________________________ 

 
 
Hingsthållare _______________________________________________________________ 
 
 
Stoägare    __________________________________________________________________ 


