
OPSTALDNINGSKONTRAKT 
- Velkommen til Stald Birkegaarden 

 

LEJERS NAVN: 

ADRESSE: 

MOBILNR: 

HESTENS NAVN: 

HESTENS KØN:  

REGNR, CHIP NR. OG FARVE: 

 

KONSUM STATUS:     

ANKOMST DATO: 

 

1. Hestepas afleveres ved ankomst dato og opbevares på Birkegaarden.  

2. Hesten opstaldes på lejers regning og risiko. Lejer alene er ansvarlig, hvis hesten bliver 

syg, eller kommer til skade. 

3. Lejen er 1.500,00kr pr. måned, som betales hver d. 1. og en måned forud. Lejen inkluderer 

en ’tom’ boks, samt fælles fold med vand på folden. Lejer betaler selv for wrap/hø, hvilket 

bliver købt af Stald Birkegaarden. I vinterperioden bliver hestene fordret med ad libitum 

wrap. Birkegaarden lukker hestene ud om morgen (mandag - fredag). Resten sørger lejer 

selv for, sammen med øvrige lejere. Herunder udmugning af boks, strøelse/bund til boks, 

indlukning alle dage, udlukning af sin egen hest (lørdag – søndag) hvis man ønsker den 

står på boks i vinterperioden. Boksene skal altid lukkes forsvarligt. 

4. Lejen indsættes på kontonr. 7015 1011932 senest den sidste hverdag i måneden.  

5. Der opkræves et depositum for 1 måneds opstaldning (1.500,00kr) og 500kr for en boks.  

6. Hesten er opstaldet efter delvis selvpas princip. 

7. Lejer forpligter sig til at holde hesten forsvarligt beskåret. 

8. Lejer forpligter sig til at sikre, at hestens sundhedstilstand og trivsel er upåklagelig. 



9. Birkegaarden forbeholder sig ret til på ejers regning, at tilkalder dyrlæge/og eller ejer, hvis 

det tilskønnes nødvendigt. 

10. Birkegaarden forbeholder sig ret til at bortvise en hest, hvis den eller dens ejer er særlig 

vanskelig.  

11. Opsigelse fra begge parter skal ske med en måneds varsel til d. 1. i måneden.   

12. Der ydes ingen reduktion i opstaldningspris hvis hesten fjernes efter den 1. og opsigelse 

ikke er modtaget rettidig. Bliver hesten fjernet inden d. 1. har Birkegaarden rådighed over 

boksen.  

13. Åbningstiden på Birkegaarden er fra kl 8.00 – 22.00.  

14. Der vises hensyn med ridning i hallen når der er undervisning og andre arrangementer. 

15. Alle faciliteter kan benyttes.  

16. Har Birkegaarden arrangementer i form af stævne, kursus ol. har Birkegaarden råderet 

over alle bokse. Boksene leveres tilbage i rengjort stand. 

17. Ved kurser, stævner eller lignende kan ridehal og bane være lukket, information vil ske 

forinden. 

18. Al ridning og omgang med hesten foregår på eget ansvar.  

19. Al ridning foregår med ridehjelm. 

20. Bliver hesten syg, er Birkegaarden villig til at passe hesten yderligere, udover det 

foreskrevne, i samråd med lejer mod en rimelig betaling, der aftales mellem Birkegården og 

ejer inden Birkegården overtager den yderligere pasning/pleje. 

21. Lejer skal altid sørge for at holde orden og rydde op, samt feje efter sig selv. 

22. Lejer skal sørge for at boksen bliver muget ud mindst tre gange om ugen, og at der ikke 

bliver lavet ”måtte” i boksen. 

23. Ved endt lejemål skal lejer tømme sin boks fuldstændigt. Hvis dette ikke er tilfælde gives 

der en bøde på 500kr pr boks.  

24. Lejer forpligter sig til at bidrage til at omgangstonen på stedet er venlig, hjælpsom og 

positivt. 

25. Er hesten ikke udtaget/udelukket af konsum står ejer selv til ansvar for at reglerne om 

foder, registrering og medicinhåndtering overholdes. Lejer er fodervært og påtager sig 

ansvaret for fodringen i henhold til overholdelse af foderhygiejneforordningen. Dermed skal 

lejeren selv fører logbog over foderet.  

 

 



Veterinær strategi  

Konsumstatus:  

- De fleste heste er udelukket af konsum. De heste der ikke er udelukket, står ejer selv til 

ansvar for i forhold til foder, registrering og medicinhåndtering. (se punkt 25.) 

Indvoldsorm:  

- Alle nye heste skal have taget en gødningsprøve (på ejers regning), som viser under 250 

parasit æg pr gram gødning, inden den bliver lukket i flokken. Viser gødningsprøven over 

250 parasit æg pr gram gødning, skal hesten behandles med den rette ormekur (på ejers 

regning), og lukkes ikke på fold før 5 dagen efter behandling. Der vil være enefold til 

rådighed på Stald Birkegaarden.     

- Efter gødningsprøver behandles heste med mere en 250 parasit æg pr. gram gødning hver 

år i april måned, samt til efteråret (september/oktober måned).  

Vaccination:  

- Alle heste skal være vaccineret mod influenza ifølge DIs krav 

- Det anbefales at hestene er vaccineret mod stivkrampe 

- Det anbefales, at opstaldede vaccineres mod Boutolisme (type B) 

o Jeg vælger at vacciner min hest mod Boutulisme (type B) 

o Jeg fravælger at vacciner min hest mod Boutulisme (type B) 

- Ejer vaccinerer egene heste mod Boutolisme (type B) 1 gang årligt i oktober/november 

måned (efter korrekt basis vaccination) 

- Ejer sørger selv for at alt vaccination 

 

 

 

Dato: 

 

 

Lejer                                                                                                     Stald Birkegaarden 

 


