
Betäcknings avtal 

Gällande hingsten: Viljar Från Kval, NO2012102129 

Undertecknad stoägare har idag bokat plats för betäckning av  

 

Stoet:…………………………………………………………………… 

 

Reg nr:…………………………………………………………………. 

Original på Hästpass, vaccinationsintyg lämnas till hingstägaren. Vi kommer att ta hand om 
ert sto efter bästa förmåga och se till att hon har det bra. Vi vill däremot gärna få uppgifter 
om stoets ev egenheter ( ex. svårfångad, exem svårt anpassa sig i flock etc). Vi tar ej ansvar 
för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller för skador som stoet/fölet 
orsakar på andra hästar eller personer. 

 

Betäckningsavg Språngavg: 3200kr exkl.moms (4000kr inkl moms) och betalas till                 
BG 5477-1456 innan ankomst. 

Levande fölavg: 4800kr exkl moms (6000kr inkl moms) och betalas mot faktura senast 10 
dagar efter fölets ankomst 

En månads gratis betes avg, därefter 50 kr/ Dygn. Vid extra omsorg såsom eksemsto 
tillkommer 50 kr/ dygn. 

SIF,s stoavgift betalas till SIF Avel innan stoet kommer. Kostnad för ultraljud och övriga 
gynekologiska behandlingar betalas när stoet hämtas. 

 

Hingsthållaren förbinder sig att: 

• Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl. Hingstägaren 
äger rätt att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till 
djursjukus även om stoägaren ej kunnat nås, 
 
Kostnader för detta skall betalas av stoägaren. 
 
Stoägaren är medveten om att: 
 

• Stoet ska vara oskodd minst på bak hovarna 
• Stoet ska vara stelkramps och influensa vaccinerad . 
• Sto och föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade före ankomst 



• Undertecknande av detta avtal innebär att stoägare förbinder sig att lämna 
fölningsrapport till hingstägaren så snart resultatet är känt. 
 
Hästägarförsäkran 
 
Stoägaren garanterar att sto/föl eller annan häst där stoet varit uppstallat de senaste 
3 veckorna inte visat symtom på smittsam sjukdom. Ägaren garanterar att hästarna 
ej haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar under de senaste 3 
månaderna. 
 
Stoägare:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adress:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ankomst dag:………………………………………………..Hämtdag:……………………………………………. 
 
Bra att veta om Stoet:………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuell tvist avgörs i tingsrätten. 
 
Parterna förklarar sig nöjda med kontraktets innehåll och har erhållit var sitt 
exemplar. 
 
 
 
Ort o datum:…………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………… 
 
Charlotte Viltarv Järnland                                            Stoägare 
Tel.0703298082 
lotta_jarnland@hotmail.com 
 

 

 

 

 



 


