
 
 

ANMÄLAN TILL BETÄCKNING 

År       Hingst       

Stoet       
Stamboks
-/Reg.nr 

      

Födelseår       Färg       Tecken       

Far       Nr       Mor       Nr       

Morfar       Nr       Mormor       Nr       

Föl vid 
sidan 

 ja  nej Föl, kön färg, tecken       

Stoet är 
tidigare i år 

ej betäckt   betäckt med       

Brunstbeteende 

 tydlig  visar enbart för hingst  svår att se brunst på  regelbunden brunst 

 oregelb. brunst Brunstlängd ca (dagar)       Senaste brunst      /      

Fjolårets betäckningssäsong 

 betäckt    ej betäckt 
Ev. behandling 
under fjolåret 

 

Övrigt 

 Betesgång önskas  Uppstallning önskas  Uppstallning önskas ej 

 Stoet kan ej stå i 
undersökningsspilta 

  kan ej gå med andra ston  kan ej dricka ur vattenkopp 

Stoet är vaccinerat mot  virusabort  influensa 
 

stelkramp 
 botulism 

Avmaskad   ja 
Dag och 
preparat: 

       önskar avmaskning på Klinga 

Övriga önskemål o 
upplysningar:  

      

Stoet med ev. föl lämnas på ägarens egen risk, undertecknad har tagit del av aktuell taxa, 
behandlingsrutiner samt övriga skötselrutiner på hingststationen. 

Ägare       E-post       

Adress       Org.nr       Tel       

Betalare       E-post       

Adress       Org.nr       Tel       

Anmälare       E-post       Tel       

Ort och 
datum 

      
Ägare/ 
ombud 

      



 
 

ANMÄLAN TILL BETÄCKNING 

Bilaga 1 
 
Innan behandlingar eller större ingrepp vidtas på sto eller föl skall stoägare ha gett sitt samtycke. I brådskande fall, 
då stoägare ej kan nås, får hingsthållare i samråd med veterinär avgöra vad som bör ske.Om stoägare inte meddelat 
annat får dock HCG-behandling, prostaglandinbehandling,caslickoperation och sköljning vidtas utan föregående 
medgivande från stoägaren. 
 
Uppträder smitta på stationen skall hästägare underrättas om detta omedelbart då det upptäcks. 
 
Stoägare lämnar sitt sto och ev föl till stationen på egen risk. 
 
I det fall stoet sålts och ovan nämnda avgifter skall erläggas av den nya ägaren, skall dennes namn i god tid 
meddelas hingstägaren/hingsthållaren. 
 
Hingstägaren/hingsthållaren äger rätt att kvarhålla alla handlingar rörande betäckningen tills alla avgifter samt 
eventuella kostnader för veterinär, uppstallning mm till fullo erlagts av stoägaren. 
 
Glöm inte att rapportera till hingstägaren/hingsthållaren när ditt sto fölat! Du måste även rapportera omgående om 
stoet ej blivigt dräktigt eller om hon resorberat/kastat. 
 
I övrigt hänvisas i tillämpliga delar till ”Branchrekommendation gällande stuteriverksamhet” utarbetad av 
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, Svenska Hingstägareföreningen och Svenska Hingsthållare. 
 
 


