
Avtal avseende betäckning med hingsten Vogur Fors Gård 

Hingstägare/Hingsthållare; Ylva Hagander Fors Gård, 137 91 Västerhaninge 
Undertecknad stoägare har denna dag bokat plats för betäckning av 
Stoet__________________________________________________Reg nr___________________________________ 
Kopia av hästpass, vaccinationsintyg, samt undertecknat exemplar av detta kontrakt skall lämnas till hingsthållaren vid bokning/lämning av 
sto. 
 
Betäckningsmetoden är handbetäckning. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi vill däremot 
få uppgifter om stoets eventuella egenheter ( ex svårfångad, eksem, svårt ei flock etc) Ni bör ha stoet och föl om sådan följer med försäkrat, 
stelkramps vaccinerat, influensa vaccinerat bör stoet vara och föl om det är i vaccinations klar ålder. 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_____________________________ 
 
Övrig info om stoet_______________________________________________________________________________________________ 
 
I samband med bokning av stoet faktureras bokningsavgift 2000 kr + moms (bindande kostnad, återbetalas ej vid avbokning), därefter 
tillkommer språngavgift 3000 kr + moms samt sto avgift om 200 kr. 
Vid 45 dagars dräktighet faktureras 3000 kr+ moms.( Fostret är då försäkringsbart ) 
 
Levande föl rapporteras senast 9 dagar efter födsel, eller snarast om sto resorberar eller kastar, dock senast till 30 september nästkommande 
år för rapportering. 
 
Betes avgift  60 kr/dygn.  Uppstallning 150 kr/dygn med föl 175 kr/dygn 
Ultraljudskontroll/gång enligt veterinärtaxa, inkluderat att stoet tas in för kontroll. 
Special skötsel av sto ( eksem, smörjning/täcke av o på  50 kr extra per tillfälle) 
I ovan avgifter är moms inkluderat. Betalas till hingst hållare vid avhämtning av stoet/ och eller faktura före avhämtning. 
 
Övriga kostnader veterinär behandling, medicin, baktprov, hovslagare etc debiteras sto ägaren. Samtliga kostnader skall vara betalda vid 
hämtning av stoet, kvitto uppvisas.Om stoet varit hos annan hingst undersäsongen, skall intyg om gall och negativt bakt prov uppvisas. Eller 
om sto gått gall föregående säsong 
 
Hingsthållaren förbinder sig att; 
Dagligen kontrollera brunst, hålla hagarna ordentligt inhägnade, föra journal över stoet samt omedelbart underrätta sto ägaren vid skada eller 
sjukdom hos sto/föl. 
Hingsthållaren äger rätt att, för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till djursjukhus även om sto ägaren ej först 
kunnat nås .Sto ägaren förbinder sig att betala uppkomna kostnader därvid lag. 
 
Sto ägaren är medveten om och garanterar följande: 
Sto skall vara oskodd runt om, avmaskad senast tre dagar före ankomst med Ivomec eller liknande preparat, alt uppvisa prov på kolla 
masken. Intyg om negativt vaginalt baktprov krävs för sto som gått gall, kastat eller fött dött föl Hingsthållaren äger rätt kvarhålla sto och 
eventuellt föl till dess full betalning skett ( nyttjande av retentionsrätt) för att täcka kostnader. Försälja sto/föl på anmodan av kronofogde 
eller bevis, dom om betalningsföreläggande 
. 
Undertecknande av detta avtal innebär att sto ägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport senast 9 dagar efter fölning, gall, kastat eller 
förolyckat sto/föl till hingst ägaren så snart resultatet är känt. Dock allra senast 10 september nästkommande säsong .Om stoet föder levande 
föl registreras språngsedeln ( betäckningsrapporten) så snart alla kostnader är betalda. 
Hästägarförsäkran; Sto ägaren garanterar 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 annan smittsam sjukdom, varit i kontakt med kvarka smitta/ eller annan 
smittsam sjukdomar förekommande på häst, de senaste 3 månaderna. 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, eventuell tvist avgöres i domstol. 
 
Stoet avlämnat:_____________________________  Stoet hämtat:______________________________________ 
Stoägare underskrift: 
____________________________________________________________________  Personnr/org nr:________________________ 
 
Namnförtydligande:__________________________________________________________________________________________ 
 
Adress:_______________________________________________________________Post nr_______________________________ 
 
Postort____________________________________________________________________________________________________ 
 
Mobil_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Övriga tele:__________________________________________________________ 
 
Email adress:________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hingstägare/hingsthållare:______________________________________________________________________________________ 
Fors Gård AB, Fors Gård 137 91 Västerhaninge. Email ylva.forsgard@telia.com 
www.forsgard.se tele  Y. H mobil 070-6016028. Stalltelefon 08-50010789. 


