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Stoägaren garanterar att stoet är fullt friskt och inte varit sjuk eller i kontakt med smittade
hästar minst tre veckor innan ankomst. Stoet som tidigare varit hoss annan hingst som inte
tagit sig, bör undersökas av veterinär innan ankomst för att undvika spridning av ev.
infektioner. Storägaren garanterar att fullständig och nödvändig information lämnats om
stoet.
Sif:s stoavgift: som betalas innan ankomst via https://hestur.sifavel.se
Paceland AB ansvarar:
• Daglig tillsyn av hästarna och fri tillgång på vatten och grovfoder/bete.
• Att vid misstänkt sjukdom eller skada ska hästägaren meddelas och i samråd med denne
kallas veterinär. Skulle hästägaren ej kunna nås omedelbart och om det bedöms att veterinär
måste kallas, ska detta göras. Kallad veterinär avgör vad som skall göras eller ske med
hästen, varvid ägaren står för alla kostnader.
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• Att förbehålla sig rätten att avvisa häst som inte stannar kvar i hagen eller av veterinär
misstänks ha smittsam sjukdom.
• Att om en häst inte passar in i aktuell flock/hage i samförstånd med ägaren omplacera hästen
i annan hage.
• Paceland AB tar inte ansvar för skador/dödsfall som uppkommer under perioden som hästen
är hos Paceland AB.
• Paceland AB tar inte ansvar för skador/dödsfall som uppkommer under perioden som fölet är
hos Paceland AB.
Stoägaren är medveten om:
• För att hästen är fullt frisk och inte visar symptom på smittsam sjukdom, samt att hästen är
avmaskad en vecka innan ankomst.
• Ägaren ansvarar även för att hästen är vaccinerad.
• Vid akuta fall förbehåller vi oss rätten att omedelbart kontakta veterinär, varvid ägaren står
för alla kostnader.
• Om hästen skadar staket under vistelsen skall skadorna ersättas av hästägaren.
• Sto skall vara oskodd och nyverkad runt om
• Sto och föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade med Ivomec eller likvärdigt preparat före
ankomst. Yngre föl ska vara avmaskad med Axilur enligt rekommendation.
• Intyg om negativ vaginalt bakterie prov krävs från sto som tidigare gått gall, fött dödfött.
• CEM- test får inte vara äldre än 10 dagar och krävs från hästar som kommer ifrån ett annat
land än Sverige.
• Hingstägaren/Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl tills 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 hingstägaren så snart resultat är
känt, dock senast 1 september.
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• Vill du besöka din häst under tiden hos oss, avtala tid innan.
Om inget annat är uppgivet så går stona i flock, ute dygnet runt med daglig tillsyn

Prislista
Bokningsavgift: 2500.- inkl. Moms
Faktura/kvitto skickas i efterhand. Avgiften bekräftar bokningen och återbetalas ej. Samt att
stoet ska anmälas av stoägaren till SIFś avel språngrulla i Hestur.
Språngavgift : 3500:- inkl. moms. Faktureras vid första betäcknings tillfälle. Erläggs alltid.
45 dygns dräktighets avgift: 4000.- inkl. Moms. Faktureras på 45:e dygnet till sto ägaren om
inte det inkommit med gallintyg från veterinär.
Ston över 8.0 i totalbedömning har 10% i rabatt. Dras av på 45 dygns dräktigheten.
Dygnsavgift: 80:- + moms (100:-). Extra skötsel av ston med eksem/täcke: 20:- + moms/dygn
(25:-)
Rabatt ges till ägare som kommer med fler än ett sto, 10% per sto.
Ultraljudsundersökningar samt övriga behandlingar utförda i samband med dessa faktureras
till stoägaren.
Allt Betalas in på BG 5086-3190 Rosenlund Sweet Escape, skriv alltid meddelande med
överföring. Faktura/kvitto skickas i efterhand.
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