
Avtal avseende betäckning med semin AI 

med Álffinnur frá Sydra-Gegnishólum 2021 
 

 

   

På Fors Gård AB   www.forsgard.se 
Fors 29    ylva.forsgard@telia.com 
137 91 Västerhaninge   +46 706016028 

 

Avtal avseende betäckning med Alffinnur fra Syðri-Gegnishólum IS2007187660 AI-sto på Fors Gård 
2021, perioden 1 maj – 30 september. Hingstägare: Alvakungen AB org nr: 559064-6062.   
   Hingsthållare: Fors Gård AB, Fors 29, 137 91 Västerhaninge org nr 556425-7854.         

Undertecknad stoägare har detta datum bokat plats för betäckning av :  

Stoet ………………………………………………………….……………........ Reg nr: …..………………………….…………………… 
Eventuell bedömning: År ………….. Land……………………. Totalpoäng ……………… Kopia av hästpass samt 
undertecknat exemplar av detta kontrakt skall lämnas till hingsthållaren vid bokning. Hästpasset skall 
förvaras på Fors Gård under perioden stoet är på betäckning. Betäckningsmetoden är seminering av 
färsk sperma. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi 
vill däremot gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter (ex svårfångad, eksem, svårt anpassa sig i 
flock etc.). Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa- och stelkramps vaccinerat. 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. Beräknad ankomst Fors Gård: …………………………………………………………….. 

 Övrig information om stoet: …………………………………………………………………………………………………….…….. 
Har stoet varit på betäckning år 2020 hos hingsten?………………………………………………………………………… 
Resultat av betäckning, har stoet tidigare gått gall, (könssjukdomar) , kastat eller fött dött föl?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Om stoet varit hos annan hingst under 2021, skall intyg om gall och negativt bakt.prov uppvisas.            

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Vilken hingst, tidsperiod?....................................................................................................................... 

 Betalning: 

• Bokningsavgift: 2000 kr ex moms ( 2500 kr ) till: Fors Gård AB, bankgiro 5863-8156 ,                                   
(Avgiften bekräftar bokningen och återbetalas ej)                                                                                            
• Stoet skall anmälans av stoägaren till SIF avels språngrulla Hestur ( hestur.sifavel.se )                                       
• Dräktighetsavgift: 10 000 kr ex moms ( 12 500 kr ) betalas till Fors Gård AB vid upphämtning av        
dräktigt sto.                                                                                                                                                                 
• Stationsavgift ( ersättning för själva semineringarna ) : 1500 kr ex moms ( 1875 kr )                              
• Veterinäravgift: 2000 kr ex moms ( 2500 kr ) ( inklusive nödvändiga ultraljudsundersökningar samt 
gyn koll, ej veterinär behandling ) Veterinär avgift, stationsavgift samt övriga kostnader erlägges vid 
avhämtning av sto då rapportlapp och journalblad erhålles. • Uppstallning och bete mm enligt Fors 
Gårds prislista.( laddas ner från hemsida ) Kostnad för bakt.prov, annan behandling av veterinär eller 
hingsthållaren samt eventuell medicin mm debiteras stoägare 
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Hingstägaren/hingsthållaren förbinder sig att: 

• att hålla hagarna ordentligt inhägnade med elstängsel  
• föra journal över varje sto  
• dagligen kontrollera brunst. 
• omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl. Hingsthållare äger rätt, att 
för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till djursjukhus även om 
stoägaren ej först kunnat nås. 

 

 Stoägaren förbinder sig att betala uppkomna kostnader därvid lag. 

 Stoägaren är medveten om att sto skall vara oskodd runt om, avmaskad med Ivomec eller liknande 
preparat före ankomst - hingstägaren/hingsthållaren äger rätt kvarhålla sto och eventuellt föl till dess 
full betalning skett (utnyttjande av retentionsrätt) och - för att täcka kostnader - försälja sto och 
eventuellt föl på anmodan av kronofogde efter dom eller bevis om betalningsföreläggande.  

 Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport ( 
fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat föl / sto ) till hingsthållaren ( adress ovan ) så snart 
resultat är känt, dock senast 10 september 2022. Stoägaren förbinder sig även att rapportera resultat 
till SIF avels språngrulla Hestur ( hestur.sifavel.se ) Hästägarförsäkran: Stoägaren garanterar genom 
att underteckna detta avtal, att sto/föl - eller annan häst där stoet varit uppstallad de senaste 3 
veckorna inte visat symptom på smittsam sjukdom. Ägaren garanterar att hästarna ej haft kvarka 
eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar de senaste 3 månaderna. 

Stoet avlämnat: ……………………………………………….. Stoet hämtat :……………………………………………………….. 

Stoägare: Namn:…………………………….......................................... Kund nr: …………………………………………...  

Person nr / org nr : ………..…………… - ………………............Adress:…………........……………………..…......………… 

Postnr………………………… Ort……………………………………………………………………………………………..…………………  

E-postadress:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon hem:……………………………. Arbete:……………………….. Mobil:…………………………………………………….. 

Godkännande:  

Stoägare och Hingsthållare förklarar sig nöjda med detta kontrakt som är upprättat i två exemplar 
som utväxlats mellan parterna. Eventuell tvist angående detta avtal avgörs i allmän domstol 

Plats & Datum ………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….  

 

Stoägare:……………………………..……………………… Hingsthållare: ………………………………………………….………… 
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