
BETÄCKNINGSAVTAL – Noi från Brösarpsgården SE2009110615 
 
Hingsthållare 

Hingstägare Rickebasta Islandshästar 
Adress Rickebasta Johanneslund 51, 741 92 Knivsta 
Telefon 0708-10 65 49 
Epost sara.larsdotter@bgffastigheter.se 

 
Sto 

Namn  
FEIF-ID  

 
Stoägare 

Namn  
Personnummer  

Adress  
Telefon  
Epost  

 
Ankomst och hämtning 

Ankomstdag  
Hämtningsdag  

 
Avgifter 
 

a) Språngavgift om 4 500 kr exkl moms (5 625 kr inkl moms). Ska vara hingstägaren 
tillhanda på bankgiro 5159-5791 innan ankomst. 
 

b) 45-dygnsavgift om 5 000 kr exkl moms (6 250 kr inkl moms). Betalas mot faktura med 
30 dagars betalningstid. Fakturan ställs ut efter konstaterad dräktighet. 
 

c) Betesavgift om 40 kr (50 kr inkl moms) per dygn. Betalas i samband med hämtning av 
sto. 
 

d) SIF:s stoavgift skall vara betald till SIF Avel innan ankomst. Bevis på betalning ska 
kunna uppvisas. 
 

e) Kostnader för ultraljud och övriga gynekologiska behandlingar betalas i samband med 
hämtning. 

 
 
Villkor för betäckning 
 

a) Kopia av hästpass och vaccinationsintyg för stoet ska lämnas till hingstägaren vid 
ankomst. 
 



b) Stoet ska vara stelkramps- och influensavaccinerat vid ankomst. 
 

c) Stoet ska ha veterinärförsäkring. 
 

d) Sto och föl som är äldre än åtta veckor ska vara avmaskade vid ankomst. 
 

e) För sto som tidigare gått gall, resorberat eller kastat/fött dött föl ska intyg om 
veterinärkontroll samt negativt bakteriellt prov lämnas vid ankomst. 
 

f) Stoägaren garanterar att sto och eventuellt föl som lämnas hos hingstägaren (eller 
annan häst som visats i stoets/fölets närhet) de tre senaste månaderna före ankomst, 
inte uppvisat tecken på smittsam sjukdom, uppvisat tecken på kvarka eller varit i 
kontakt med kvarksmittade hästar. 
 

g) Information om stoets egenskaper/karaktär ska lämnas senast vid ankomst 
(svårfångad, eksem, svårigheter i flock etc). 
 

h) Hingstägaren ansvarar ej för skador på eller förlust av sto eller föl som lämnas hos 
hingstägaren. Hingstägaren ansvara inte heller för skador som stoet och/eller fölet 
orsakar på andra hästar, personer eller egendom. 
 

i) Stoägaren ska utan dröjsmål lämna fölningsrapport till hingstägaren. 
 

j) Hingstägaren har retentionsrätt till (rätt att hålla kvar) stoet till dess att full betalning 
sker av vid hämtning förfallna kostnader enligt detta avtal. 

 
Särskilda överenskommelser 

 
 
 
 
 
 

 
 
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 
 
För Hingsthållare:   För Stoägaren: 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ort och datum   Ort och datum 
 
_____________________________  _____________________________ 
Underskrift     Underskrift 
 
_____________________________  _____________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 


