
                                                                                                                 

  

Avtal mellan Salsbro AB och hästägaren 

Stoets namn………………………………………………………………………………………………………………………. 

Född………………………..Ras………………………………………………… Reg.nr…………………………………………. 

Stoet fölat:   Datum…………… Kön…………………… Efter……………………………………………………………. 

Skall semineras med Hingst………………………………………………… Reg.nr……………………………… 

Färsk semin:         Fryst semin: 

Förvaring av fryst i container mellan 1 sep-31 mars tas en kostnad 200:-/månad+moms. 

Egen Hage……………………………………………………( debiteras / dygn: 150:- + moms) 

VIKTIGT!!  Information om tidigare problem vid betäckning/fölning/kastat 
resorberat: 

Övrig information om hästen…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Vaccinerad: Stelkramp,när?……………………………………… Influensa, när?…………………………………. 

Avmaskad, när?………………………………………………………………………………………………………………………. 

Försäkrad, bolag?……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                        

Station: ………………………………………………………

Ankomstdatum…………………………………………………… 

Pass:  



Hästen/hästarnas ägare…………………………………………………………………………………………………………. 

Person alt. organisationsnummer…………………………………………………………………………………………… 

Adress……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Post nr………….…………………..Ort………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnr………………………………………… Mobil…………………………………………………………………………….. 

TEXTA TYDLIGT!! 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FAKTURA VIA MAIL ( 0:- I FAKTURA AVGIFT)      FAKTURA VIA POST (25 :- I  
   FAKTURAAVGIFT) 

Vid Ankomst 

• När hästen anländer till stationen skall hästens pass medtagas och detta förvaras på 
stationen under tiden den befinner sig där. 

• Hästen bör vara försäkrad och vaccinerad mot stelkramp och hästinfluensa A2, samt 
avmaskad. 

• Bokningsavgiften för den hingst som stoet skall semineras med skall vara betald 
innan seminering. 

• Stationen skall utförligt informeras om hästens hälsostatus och eventuella 
egenheter. Dessutom skall information om tidigare problem vid betäckning/fölning 
framföras. 

                            

Avgifter: 

• Uppstallning sto 120:-/dygn, sto + föl 140:-/dygn. Priserna är exklusive moms. 

• Uppstallning sto egen hage 150:-/dygn exklusive moms. 

• Vid EJ borttagna bakskor debiteras ägaren 150:-/dygn exklusive moms. 

• Från och med november månad debiteras fölet uppstallning separat 120:-/dygn 
exklusive moms. 

• Veterinäravgiften för fryst är 6 600:- och för färskt 3 300:- exklusive moms.  I detta 
ingår gyn. undersökningar, ultraljudsundersökningar,  insemineringar och 
dräktighetskontroller som utförs på Salsbro Stuteri. Detta gäller för hela säsongen 
som sträcker sig från 1/4 till 15/8. 

• Hästägaren står för övriga kostnader  rörande  veterinärbehandling (det vill säga 
sådant som ej ingår i vet. avg.), medicin, bakt. prov  etc.  

                                                                                                                        



• Hästägaren står för andra övriga kostnader som hovvård, ny grimma etc. 

• Samtliga ovan nämnda omkostnader faktureras när hästen/hästarna hämtas på 
stationen och skall vid avresa vara till fullo betalda.  Betalningsform är bankkort, 
kontant eller bankgiro. Hästen får ej lämna stuteriet innan allt är betalt. Stuteriet 
har rätt att behålla hästen/ hästarna  till dess full betalning skett (retentionsrätt).  

• Stoägaren är den som är ansvarig för de ovan nämnda omkostnaderna. Överlåts 
stoet i samband med betäckning eller innan levandefölsavgiften  betalats så övergår 
betalnings-ansvaret på köparen först sedan hingsthållaren/Salsbro Stuteri har 
godkänd att betalnings-ansvaret överflyttas. 

• Om hästen skulle drabbas av sjukdom eller skada skall hästägaren omedelbart 
kontaktas, men om hästägaren ej kunnat nås så äger stationen rätt att tillkalla 
veterinär alternativt transportera hästen till djursjukhus. Samtliga omkostnader 
kopplade till detta åligger hästägaren. 

• Hästägaren lämnar hästen/hästarna på egen risk hos stationen.  

• Hästägaren skall kunna försäkra att hästen inte visat symptom på smittsam sjukdom 
och ej heller varit i kontakt med andra hästar som uppvisat symptom på smittsam 
sjukdom. 

• Hästägaren förbinder sig att fylla i ”Anmälan till betäckning”. Avser endast de 
hästar som är knutna till ASVH. 

• Om hästägaren väljer att avhämta seminerat sto innan dräktighetskontroll gjorts på 
Salsbro stuteri, så skall resultatet från dräktighetskontroll som utförts efter 
hemgång av annan veterinär omgående rapporteras till stationen. 

• För övrigt skall Branschrekommendationerna som framtagits av Avelsföreningen för 
Svenska  Varmblodiga Travhästen och Föreningen Svenska hingsthållare gälla i den 
mån inte annats avtalats. 

• BIFOGAR ÄVEN I DETTA AVTAL HUR VI HANTERAR ERA PERSONUPPGIFTER I 
FÖRETAGET (GDPR) 

Ort…………………………………………                            Ort…………………………………….. 

       

Datum……………………………………                            Datum……………………………….. 

Namnunderskrift  Hästägare                               Namnunderskrift Salsbro Stuteri AB 

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

                                                                                                                        


