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Fodervärdsavtal 
 

PARTER 

Hästägare 

Namn: Örebro Fältrittklubb, Öfk 

Kontaktperson: Susanna Harjaluoma, biträdande verksamhetschef 

Organisationsnummer: 875000-4122 

Adress: Diedens allé 2, 703 45, Örebro 

Mail: susanna.harjaluoma@orebrofaltrittklubb.se 

Telefon: 019-272135 

 

Fodervärd 

Namn:  

Personnummer:  

Adress: 

Mail:  

Telefon: 

FODERVÄRDSOBJEKT 

Hästen 

Fullständigt namn: 

Födelsedatum:  

Identifikationsnummer:  

Chipnummer:  

 

Parterna har enats om följande: 
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UTLÅNING 

Hästägaren utlånar härmed hästen till fodervärden på i detta avtal nedan angivna villkor. 

1 Avtalstid 

1.1 Avtalet gäller från XXXXX till längst XXXXX 2023. 

1.2 Fodervärden ska vara fortsatt elev på ridskolans abonnemangslektioner under 

fodervärdstiden. 

1.3 Fodervärden förbinder sig att sköta hästen enligt avtalet fem dagar per vecka. Om 

fodervärden är förhindrad att komma till hästen, ska Hästägaren meddelas senast dagen 

innan. Hästägaren har då rätt att besluta om hur hästen arbetar den dagen. 

2 Uppsägning av avtal  

2.1 Uppsägningstid är ömsesidig för båda parter och är en månad. Skulle hästen skadas så 

pass att den blir långtidssjukskriven pausas fodervärdsskapet under förutsättning att 

fodervärden ansvarar för hästen rehabilitering.  

2.2 Vid missförhållanden avseende hästen har hästägaren rätt att omedelbart utan 
uppsägning häva avtalet. 
 

3 Medföljande utrustning 

3.1 Hästens grimma, grimskaft och kedja, träns med bett och sadel medföljer hästen och ska 

användas under avtalstiden, men ska kvarstanna i stallgång eller sadelkammare på anvisad 

plats. 

3.2 Hästens pass överlämnas inte till fodervärden. Har fodervärden av någon anledning behov 

av att uppvisa hästens pass, kan detta tillfälligt utlånas av hästägaren genom 

överenskommelse med verksamhetsledare. 

4 Veterinärbesiktning 

4.1 Parterna har muntligen enats om att hästen inte ska veterinärbesiktigas, utan utlånas i 

befintligt skick. 

5 Uppstallningsplats 

5.1 Hästen ska stallas upp på Örebro Fältrittklubb i befintlig boxplats eller spilta. Hästen får 

inte flyttas till annan boxplats eller annat stall utan att hästägaren har godkänt det. 

5.2 Skulle Öfk:s anläggning drabbas av virus, kvarka, ringorm eller annan smittsam sjukdom är 

fodervärden skyldig att behålla hästen på samma villkor som nedtecknats i detta avtal till dess 

att behandlande veterinär skriftligt intygar att risk för smittspridning inte längre föreligger. 
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Verksamhetsledare får i samband med smitta på Öfk:s anläggning ange ytterligare direktiv 

avseende regler för anläggningen som ska efterföljas av fodervärden. 

6 Pris och betalningssätt 

6.1 Hästen utlånas av hästägaren till fodervärden utan vederlag.  

6.2 För uppstallningen av hästen tas en avgift ut om XXXXX kr för perioden var ingår 
strömedel, foder, fodring samt in-/utsläpp enligt rutiner för ridskolans hästar. 

6.3 Hästägaren ska under avtalstiden svara för kostnader avseende avmaskning, vaccinationer 
enligt gängse vaccinationsprogram, raspning av tänder samt försäkringskostnader.  

6.4 Hästägaren bokar hovslagare och står för hovslagarkostnaden som uppstår varje 6-8 

vecka. 

6.5 Hästägaren ska under avtalstiden svara för all veterinärkostnad som uppstår. 

6.6 Om hästen under avtalstiden är i behov av rehabilitering till följd av en långtidsskada står 

hästägaren för kostnaden av denna. 

6.7 I den mån hästen genom utbildning eller på annat sätt förkovras under avtalstiden har 

Fodervärden inte rätt till ersättning härför. 

7 Skötsel av Hästen m.m. 

7.1 Fodervärd förbinder sig att sköta och vårda hästen och vad som i övrigt fordras för god 
hästhållning, efterlevnad av hästägarens hästhållningspolicy samt i övrigt iaktta regler 
gällande för hästägarens anläggning. Vidare förbinder sig fodervärden till att i sitt hanterande 
av hästen ej agera oaktsamt rörande hantering, träning och övrig vård av hästen. 

7.3 Om hästen under avtalstiden är i behov av rehabilitering till följd av en långtidsskada är 
fodervärden skyldig till att vara behjälplig i hästen rehabilitering och följa aktuell planering för 
denna. 
 
7.4 Hästen ska hållas i gott hull, fodergivan ska bestå av vatten, hö/hösilage, mineraler och 
salt av god hygienisk kvalitet. Hästgodis är tillåtet att ge hästen. Befintlig foderstat ska 
efterföljas av fodervärden. Hästägaren äger att när som helst besluta om ändrad foderstat.  
 
7.5 Medföljande träns med bett samt sadel anpassad för hästen ska användas och får inte 
bytas ut mot annan utrustning vid ridning och/eller hantering av hästen, utan avstämning 
med hästägaren. Egen utrustning såsom täcke och ryktsaker får användas i övrigt. 
 
7.6 Fodervärden ska sköta och putsa hästens utrustning i form av träns med bett samt sadel. 
Ev. förslitning etc. ska omgående anmälas till hästägaren. 
 
 



  
 Sida 4 av 6 

 

 

7.7 Vid en akut nödsituation avseende hästen ska följande person omgående kontaktas för 
beslut om åtgärd: I första hand stallchef, i andra hand biträdande verksamhetschef, i tredje 
hand annan av hästägaren anställd ridlärare. 
 
7.8 Fodervärden förbinder sig att sköta hästen enligt veterinärs instruktioner gällande vård, 
vila och medicinering tills dess att detta avtal löper ut eller annat beslutas mellan fodervärden 
och hästägaren. 
 
7.9 Hästägaren ansvarar för avmaskning samt vaccination enligt gängse vaccinationsprogram. 
Hästägaren kommer att informera fodervärden vad avser årliga avmaskningar och 
vaccinationer minst en vecka innan vaccination/avmaskning sker samt vilka konsekvenser och 
ev. inskränkningar det kan få för hästens användningsområde. 
 
7.10 Hästen ska vistas i hage tillsammans med övriga ridskolehästar dagligen. Fodervärden får 
inte släppa hästen tillsammans med andra hästar i hage utan verksamhetsledares 
godkännande. 
 
7.11 Fodervärden ska dagligen sköta hästens box vad avser mockning i form av rengöring och 
ströning. Det ska finnas strö precis så mycket så att golvet täcks med strö med ca 7cm runt 
om boxytan. 
 
7.12 Fodervärden ska delta i kvällsfodring och tillhörande stallsysslor av samtliga hästar i 
privatstallet (Diedens stall) enligt överenskommelse med stallchef. 
 
7.13 Hästen får av fodervärden klippas fram till februari om den hålls täckad med 
väderbeständigt täcke utomhus och ett stalltäcke inomhus. Hästens man får klippas om detta 
sker i samråd med hästägaren, och ska ryckas regelbundet. Manen får inte stubbas. Svansen 
får klippas nedanför bakkotorna, inte upptill.  

 
8 Användningsområde 

8.1 Parterna är överens om att hästen får användas för följande ändamål: 
 
-Ridhäst för hoppning och dressyr samt ridskolehäst. Hoppning och markarbete får ske enbart 
i samråd med hästägaren. 
 
8.2 Hästen får användas till tävlingsverksamhet i samma omfattning som övriga 
ridskolehästar. All tävlingsverksamhet ska anmälas till verksamhetsledare som äger rätt att 
besluta om ev. inskränkningar i deltagande i tävlingar och lämplighet avseende hinderhöjd. 
  
8.3 Fodervärden ansvarar för att hästen inte rids mer än högst två timmar per dag.  
 
8.4 Ev. träning för externa tränare ska godkännas av verksamhetsledare. 
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8.5 Hästen får inte utan hästägarens medgivande hyras eller lånas ut i andra hand. Ingen 
annan än fodervärden äger rätt att nyttja hästen utan tillåtelse från hästägaren. 
 
8.6 Fodervärden är skyldig att utforma hästens träning i samråd med hästägaren och vidare 
uppdatera hästägaren om hästens träning under avtalstiden. 
 
8.7 Vid uteritter skall minderåriga ha myndigt sällskap. Medryttare över 18 år i samråd med 
passhästansvariga kan rida ut utan sällskap. 
 

9 Försäkring 

9.1 Det åligger hästägaren att hålla hästen försäkrad under hela avtalsperioden.  
 
9.2 För personskada på fodervärden eller tredje man eller skada på sak orsakad av hästen, 

ansvarar fodervärden.   

10 Information mellan Fodervärd och Hästägare 

10.1 Fodervärden ska under avtalstiden informera hästägaren om hästens mående samt om 

händelser och eventuella beteende, skador eller sjukdomar som hästen uppvisat eller haft, 

vilka kan ha betydelse för hästens framtida handhavande och funktion.  

10.2 Hästägaren ska under avtalstiden informera fodervärden om alla ev. förändringar som 

kan komma att påverka fodervärdens användningsområde avseende hästen samt om hästens 

handhavande och/eller funktion. 

11 Ev. avlivning  
11.1 Om hästen under avtalsperioden ådrar sig sådana skador eller sjukdomar att veterinär 
förordar avlivning eller på annat sätt dömer ut hästen, äger hästägaren bestämma angående 
detta. 
  
11.2 Avlivningskostnad betalas i sådana fall av hästägaren. 
 
11.3 För ev. transport till avlivning samt därefter ev. relaterade kostnader svarar hästägaren. 
 

12 Ev. överlåtelse av Hästen 
12.1 Om hästen inte längre bedöms lämplig för hästägarens ridskoleverksamhet har 
fodervärden möjlighet att friköpa hästen från hästägaren.  
 

13 Avtalets innehåll och tolkning 
13.1 I fall där detta avtal inte reglerat annat, ska parterna i första hand förhandla och försöka 

komma överens. Förlikningssamtal ska hållas vid åtminstone två olika tillfällen. 
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13.2 Ändringar i avtalet som gjorts för hand – såväl tillägg som strykningar – gäller som 

avtalsinnehåll före tryckt text. Ändringar i avtalet förutsätter signatur av både hästägare och 

fodervärd vid varje ändring. 

 

14 Tvister 
14.1 Om överenskommelse om avtalsinnehåll inte kan nås, ska tvister i anledning av detta 

fodervärdsavtal avgöras av Örebro Tingsrätt. Om tvisten rör belopp understigande två (2) 

prisbasbelopp (93 400 kronor år 2021) ska tvisten avgöras av tingsrätten som första och enda 

instans. 

 

Örebro den xxx 

 

..............................................................            ............................................................... 

Hästägare genom Susanna Harjaluoma                             Fodervärd 

Örebro Fältrittklubb 

          

 

 

 


