
Betäckningsavtal avseende 

Bragi frá Kópavogi IS2000125300 
Hingstägare/hingsthållare: Vibys Islandshästar HB, Viby Sörgården, 732 95 ARBOGA 

Stoet:________________________________________Regnr:_________________________ 

Ev. bedömning _____________________ 

 

Har stoet några speciella egenskaper? 

___________________________________________________________________________ 

T ex exem, svårfångad eller liknande. 

 

Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa- och stelkrampsvaccinerad. 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 och personer. 

 

Betäckningsmetod är FRIBETÄCKNING. 

Ultraljud sker vid uppsamlingsdatum. Om stoet ej är dräktig gör vi individuell plan med 

veterinären för att med största möjlighet få stoet dräktig. (Som kan för er innebära ökade 

kostnader för t ex bakterieprov, cytologiskt prov, penicillinbehandling) 

Ston som tidigare gått gall, kastat föl, haft kvarhållen efterbörd, gått med valacker krävs 

negativt bakterieprov innan insläpp hos Bragi. 

 

Betalning: 

 Stoavgift löses i Hestur innan insläpp 

 Språngavgift 4000kr+moms (5000kr) Betalas via swish 1230346650 el BG 5622-7374 

senast i samband med ankomst. 

 Vid 90-dygns dräktighet betalas restrerande 6000kr+moms (7.500kr) till Vibys 

Islandshästar HB via swish eller BG. 

 Betesavgift 50kr inkl moms/dygn betalas i samband med hemresa. 

 Veterinäravgifter så som ultraljud, bakterieprov och annat betalas till Vibys 

Islandshästar HB innan hemresa. 

Hingsthållaren äger rätt att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär och transportera 

hästen till djursjukhus även om stoägaren ej först kunnat nås. Stoägaren förbinder sig att 

betala uppkomna kostnader därvid lag. 



Avtal avseende betäckning med Bragi frá Kópavogi IS2000125300 

Stoägaren är medveten om att: 

 Sto ska vara oskodd runt om, avmaskad med Ivomec eller liknande preparat innan 

ankomst.  

 Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto till dess fulla betalning skett. Försälja sto och 

ev. föl på anmodan av kronofogden efter dom eller bevis om betalningsföreläggande. 

 Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna 

fölningsrapport (fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat sto/föl) till Hestur så 

snart resultat är känt. 

 

Hästägarförsäkran 

Stoägaren garanterar genom undertecknande av detta avtal, att sto/föl – eller annan häst 

där stoet varit uppstallad de senaste 3 veckorna inte visat symtom på smittsam sjukdom. 

Ägaren garanterar att hästen ej haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar 

de senaste 3 månaderna.  

 

Stoet avlämnat: _________________ Stoet hämtat:______________________ 

 

 

Stoägares namn: ……………………………………………… Adress:……………………………………………………. 

Postnr:………………………… Postort:…………………………….. Telefon:…………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Extra kontakt/mobilnr:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Plats och datum:……………………………………………………………… 

Stoägare:…………………………………………………………………… 

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

 

 

  

 

 


