
Betäckningsavtal
gällande hingsten Sörli från Skáneyland, reg.nr: SE2014106331

Detta avtal gäller mellan
Hingsthållare: Skáneylands Islandshästar, Degebergav. 828, 297 92 Everöd
Tlf. 0709-667033, info@skaneyland.nu.

och stoägare:

Namn:______________________________________________________________________________

Adress:_____________________________________________________________________________

Telefonnr:___________________________________________________________________________

Mailadress:__________________________________________________________________________

Person-/org. nr:_______________________________________________________________________

som härmed bokar plats för betäckning av stoet:

Namn:______________________________________________________________________________

Reg.nr:_____________________________________________________________________________

Ev. egenheter (svårfångad, eksem etc.):____________________________________________________

Sto och ev. föl ska vara friska, stoet oskodd och i gott hull, avmaskad och stoet skall vara stelkramps- och 
influensavaccineradvid ankomsten. Genom att underteckna detta avtal intygar stoägaren även att sto och 
ev. föl under de tre senaste veckorna inte visat tecken på smittsamma sjukdomar och inte heller har varit i 
kontakt med sjuka hästar eller varit uppstallad där sjukdom förekommit. 
Stoets hästpass lämnas till hingsthållaren när stoet anländer och återfås när stoet hämtas.
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.
Stoet går hos oss på egen risk och ägarens ansvar. Om stoet skulle bli skadat eller om andra problem skulle 
uppstå kommer stoet att tas ur flocken om det visar sig nödvändigt. Ägare blir omgående kontaktad och 
tillrådfrågad om eventuell behandling. Om stoägaren ej är anträffbar har hingsthållaren, om denne anser 
det nödvändigt, rätt att tillkalla veterinär på stoägarens bekostnad.
Hingstägaren äger rätt att kvarhålla sto och ev. föl till dess full betalning skett (utnyttjande av reten-
tionsrätt) och för att täcka kostnader. Även att försälja sto och ev. föl på anmodan av kronofogde efter dom 
eller bevis om betalningsföreläggande.

Samtliga ston som inte har föl vid sidan skall veterinärkontrolleras och bakteriologiskt undersökas innan 
de lämnas för betäckning. Intyg på negativt bakt.prov skall uppvisas till hingstägaren.
Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till               
hingstägaren så snart resultatet är känt.



Betäckningsavgift

Bokningsavgift: 2 000 SEK exkl. moms (2 500 SEK inkl. moms).
Språngavgift: 2 000 SEK exkl. moms ( 2 500 SEK inkl. moms).
90-dygnsavgift: 6 000 SEK exkl. moms (7 500 SEK inkl. moms).
Betesavgift: 50 SEK / dygn inkl. moms. 
Vid eksemston eller annan särbehandling tillkommer en extra avgfit.

Stoavgift ska betalas in till SIF avel, via Hestur, innan stoets ankomst till hingsthållaren.
Kostnad för ultraljud och övriga gynekologiska behandlingar/undersökningar betalas via faktura.

Datum:       Ort:

Stoägare:      Hingsthållare:


