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Fodervärdsavtal för häst 
 

Nedan angivna parter har denna dag överenskommit följande 

 

1. Parter 

Hästägare:  

Namn/firma:_________________________________Pers.nr/org.nr:___________________________ 

Adress: _____________________________________Tele.nr: ________________________________  

E-post: ____________________________________________________________________________  

 

Fodervärd:  

Namn/firma:_________________________________Pers.nr/org.nr:___________________________ 

Adress: ____________________________________________________________________________  

Tele.nr: __________________________________ E-post: ___________________________________  

 

2. Häst 

Hästens namn: _____________________________ Födelseår: _________ Kön: __________________  

Chip nr: __________________________________ Reg.nr: __________________________________  

Stam: _____________________________________________________________________________  

 

3. Avtals- och uppsägningstid  

Tidsbegränsat avtal  

Hästen ska vara i fodervärdens vård från och med den _______ till och med den__________.  

Avtalet förlängs automatiskt med ____ månader i taget om uppsägning ej skett senast ___ månader 

före avtalsperiodens utgång.     

Tillsvidareavtal 

Hästen ska vara i fodervärdens vård tills vidare.  

Båda parter har en uppsägningstid om ______månader.  

Båda parter äger rätt att omedelbart säga upp avtalet till upphörande utan iakttagande av 

uppsägningstid om den andre parten i väsentlig mån bryter mot detta avtal.  
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4. Hästens användning 

Parterna är överens om att hästen får användas för följande ändamål: 

 Hoppning Tävling  

 Dressyr Tävling  

 Fälttävlan Tävling  

 Körning Tävling  

 Trav Tävling  

 Galopp   

 Avel   

 Promenadridning/sällskap   

 Annat: ____________________________________________________ 

 

 

5. Kostnader och ersättning   

 

 Fodervärden ska svara för samtliga kostnader hänförliga till Hästen under avtalstiden. Någon 

ekonomisk ersättning ska inte utgå till fodervärden utan att det utgår ekonomisk ersättning till 

hästägaren.  

 Ekonomisk ersättning skall utgå till hästägaren med _________kr förskottsvis per månad.   

 Ekonomisk ersättning skall utgå till fodervärden med _________kr förskottsvis per månad.  

 Moms tillkommer utöver ersättningen med ________ kr per månad.  

 Ersättningen ska sättas in på av mottagaren anvisat konto utan avisering.   

 Annat: ___________________________________________________ 

Fodervärden har inte rätt till ersättning för eventuell värdeökning i hästen under avtalstiden.   
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6. Försäkring och veterinärkostnader  

 

 Hästen är vid avtalets ingående försäkrad i försäkringsbolaget __________________.  

 Livförsäkring   

- Försäkringsform _____________ (A1/A2/annat) till ett värde om __________kr.  

 Veterinärvårdsförsäkring  

- Försäkringsform _____________ (A1/A2/annat) till ett värde om __________kr.  

 

 Hästägaren ska under avtalstiden hålla hästen liv- och veterinärvårdsförsäkrad enligt ovan.  

 Fodervärden ska under avtalstiden hålla hästen liv- och veterinärvårdsförsäkrad enligt ovan.  

 Hästägaren ska under avtalstiden hålla hästen livförsäkrad i försäkringsformen ___________ 

till ett värde om ____________kr. 

 Hästägaren ska under avtalstiden hålla hästen veterinärsvårdsförsäkrad i försäkringsformen 

___________ till ett värde om _____________ kr.  

 Fodervärden ska under avtalstiden hålla hästen livförsäkrad i försäkringsformen ___________ 

till ett värde om ____________kr.  

 Fodervärden ska under avtalstiden hålla hästen veterinärsvårdsförsäkrad i försäkringsformen 

___________ till ett värde om _____________ kr.  

För det fall försäkring inte kan tecknas enligt ovan äger fodervärden rätt att omgående återlämna 

hästen.  
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I händelse av skada eller sjukdom under avtalstiden ska eventuell veterinärvårdskostnad (inkl. 

självrisk i försäkringen) fördelas enligt följande: 

 Fodervärden betalar hela kostnaden.  

 Hästägaren betalar hela kostnaden.  

 Parterna fördelar kostnaden enligt följande: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Fodervärden är ansvarig för eventuell värdeminskning i hästen på grund av skada eller sjukdom som 

hästen drabbas av i fodervärdens vård (se p. 7 nedan).  

Hästägaren är ansvarig för kostnad för skada eller sjukdom som hästen enligt veterinär bedömning haft 

vid tiden för avtalets ingående. 

7. Veterinärundersökning  

Hästen ska veterinärundersökas före leverans till fodervärden. 

 på fodervärdens bekostnad. 

 på hästägarens bekostnad.  

Den part som bekostar undersökningen har rätt att utse veterinär. Intyg från sådan undersökning skall 

ligga till grund för ansökan om försäkring om sådan inte redan tecknats. 

Veterinärundersökning har utförts den ______________ av veterinär ___________________ 

Veterinärintyget från denna undersökning bifogas detta avtal. Parterna är eniga om att intyget ger en 

rättvisande bild av hästens skick vid tiden för avtalets ingående. 
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8. Försäljning 

 

 Hästägaren äger inte rätt att sälja hästen under avtalstiden.  

 Hästägaren äger rätt att sälja hästen under avtalstiden.  

 För det fall hästägaren beslutar sig för att sälja hästen under avtalstiden äger fodervärden inte 

förköpsrätt.  

 

 För det fall hästägaren beslutar sig för att sälja hästen under avtalstiden äger fodervärden 

förköpsrätt under följande villkor:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Återlämnande 

 Fodervärden ska återlämna hästen till hästägaren på följande adress:  

 ________________________________________ 

________________________________________ 

 

 Hästägaren ska hämta hästen hos fodervärden på följande adress:   

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Parterna är överens om att hästen i anslutning till återlämnandet ska veterinärundersökas  

 på fodervärdens bekostnad. 

 på hästägarens bekostnad.  

 

Den part som bekostar undersökningen har rätt att utse undersökande veterinär. Fodervärden kan bli 

skadeståndsskyldig för det fall hästen är väsentligt sämre skick vid återlämnandet än vid avtalets 

ingående och detta beror på försumlighet eller oaktsamhet från fodervärdens sida.  
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10. Hästens pass och övriga identitetshandlingar  

Hästens pass samt övriga identitetshandlingar (”ID-handlingar”) ska följa hästen. Fodervärden 

ansvarar för hästens ID-handlingar under tiden hästen är i fodervärdens vård. Fodervärden ansvarar för 

att återlämna ID-handlingarna vid avtalstidens utgång.  

11. Hästägarens information om hästen  

Utbildningsnivå: ____________________________________________________________________  

Temperament: ______________________________________________________________________  

Särskilda egenheter eller beteenden hos hästen: ____________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Senaste vaccination: _________________________________________________________________  

Senaste skoning: ____________________________________________________________________  

Senaste avmaskning: _________________________________________________________________  

Foderstat:  _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Parternas ansvar  

Fodervärden ansvarar för att vårda, utfordra och använda hästen enligt hästägarens anvisningar.  

Fodervärden ska utan dröjsmål informera hästägaren för det fall hästen skadas, drabbas av sjukdom 

eller beteendestörning eller om hästens allmäntillstånd försämras. 

Fodervärden ska tillkalla veterinär vid akut skada eller sjukdom. Har hästägaren inte gått att nå, har 

fodervärden rätt att låta veterinär besluta om adekvat behandling med beaktande av hästens hälsa och 

välmående.  
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13. Övrigt  

Detta avtal får inte upplåtas eller överlåtas till utomstående eller upplåtas i andra hand utan båda 

parters skriftliga samtycke.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Tvist  

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras 

genom förfarande i allmän domstol.    

 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilket parterna tagit var sitt. 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

_________________________________ _________________________________ 

Hästägare Fodervärd 
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