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Bedækningsvilkår 2021 
 
 

 

 

INSEMINERING PÅ BØGELUND HESTE 

Hopperne som tilføres hingstene, opstaldes enten på enefold eller på fælles fold med andre hopper, alt 

efter aftale. 

BRUNSTPAKKE 

Inseminering på Bøgelund Heste er betinget af, at hoppeejer køber en ”brunstpakke”. 

For at følge hoppens brunst og finde nøjagtige tidspunkt for ægløsning samt inseminering, bliver hoppen 

scannet af dyrlæge løbende under brunsten. 

”Brunstpakke” inkluderer alle kontrolscanninger i en brunstperiode.  

I det tilfælde, at hoppen ikke bliver drægtig inden for samme brunstperiode, påbegynder en ny 

”brunstpakke”.  

Hoppeejer kan hente hoppen hjem efter endt inseminering og selv foranstalte drægtighedsscanning hos 

egen dyrelæge på 15. -17. dagen efter sidste inseminering. Hoppejer kan også vælge, at lade hoppen stå på 

Bøgelund Heste, indtil der er foretaget drægtighedsscanning. Bemærk, at drægtighedsscanning ikke er 

inkluderet i ”brunstpakken”. 

Se pris for ”brunstpakke” under afsnitte ”Betalingsbetingelser”. 
 
Hoppeejer afholder alle dyrlæge omkostninger som er forbundet til hoppen (fx svaber, skylning, 
ægløsningssprøjte osv.) Dyrelæge fakturer direkte til hoppeejer. 
 

RISIKO 

Opstaldningen sker på hoppeejers regning og risiko. BJ Heste/Bøgelund Heste fraskriver sig alt ansvar i 

tilfælde af sygdom, skader, ulykker eller lign. Hoppeejer er fuldt bekendt med at hoppeejers hoppe ikke er 

dækket af BJ hestes/Bøgelund Hestes forsikring. 

Skulle hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af dyrelæge, accepterer hoppeejer at BJ 

Heste/Bøgelund heste tilkalder dyrlægen. Viser hoppen tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er BJ 

heste/Bøgelund heste uanset hvad, berettiget til, at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af hoppen. 

Udgifter hertil afholdes af hoppeejer. 

MANGLER 

Manglende drægtighed ved brug af sæden, eller mangler ved hoppens afkom, betyder ikke, at den 

anvendte sæd eller insemineringsforsøg er mangelfuld. 

BJ heste/Bøgelund heste bærer ingen risiko eller ansvar i tilfælde af hoppens pludselig død, forringelse, 

pådragne skader eller lignende både under og efter opstaldning, inseminering og drægtighed.  
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MODTAGELSE AF HOPPER TIL INSEMINERING 

Ved ankomst til BJ Heste/Bøgelund heste skal hoppeejer kunne dokumentere, at hoppen aktuelt er testet 

ren i svaberprøve samt aktuel teste negativ for CEM. 

Hopper modtages kun til inseminering på BJ Heste/Bøgelund heste, såfremt de kommer fra stalde, hvor 

hoppeejer erklærer, at der ikke er udbrud af smitsomme sygdomme eller bekræftet CEM. 

 

Før en hoppe læsses af skal der altid tages kontakt til enten Brjánn eller Lisa på 29119603 eller 26354008. 

Umiddelbart efter aflæsning og indlogering af hoppen, afleveres udfyldt ”Information om hoppen” til 

Bøgelund Heste (se nederst). 

AFHENTNING AF FROSTSÆD 

Frostsæd udleveres i sædbeholder. Vi anbefaler at anskaffe sædbeholderne egnet til transport fra egen 

dyrelæge. 

Sædbeholder kan mod pant på 5000 kr. (+ moms) samt dagsleje på 50 kr. (+ moms) pr. påbegyndt døgn, 

lejes af BJ Heste/Bøgelund heste efter aftale. Pant på 5000 kr. modregnes dagslejen, tilbagebetales, når 

sædbeholderen er returneret til BJ Heste/Bøgelund Heste. 

 

Betalingsbetingelser 
 

Første rate forfalder ved første inseminering.  

Anden rate forfalder 30 dage efter sidste inseminering (gælder i 2021), såfremt der ikke forligger negativ 

drægtighedsundersøgelse fra dyrelæge. 

 

Det er hoppeejers pligt at meddele BJ Heste/Bøgelund heste, hvis hoppen ikke er drægtig.  

Priserne inkluder ikke indberetning af bedækning til Stambogskontoret. 

 

PRISER FOR INSEMINERING PÅ BJ HESTE/BØGELUND HESTE 

• Første rate: 2000 kr. (+ moms) 

Prisen inkluderer afprøvning ved teaserhingst, inseminering af samme hoppe og 

materialeomkostninger i forbindelse hermed, indtil positiv drægtighedsscanning eller indtil 

udgangen af bedækningssæsonen 2021.  

 

• Anden rate: 7000 kr. (+moms) 

Betales 30 dage efter første inseminering (gælder i 2021), såfremt der ikke forligger negativ 

drægtighedskontrol foretaget af dyrelæge. 

Det er hoppeejers pligt at meddele BJ Heste/Bøgelund heste, hvis hoppen ikke er drægtig. 
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• Brunstpakke: 2000 kr. (+ moms) 

Faktureres direkte fra dyrlæge. 

 

• Opstaldning pr. dag: 70 kr. (+ moms) 

Første rate og opstaldningsomkostninger forefalder inden hoppeejer afhenter hoppen.  

 

• Eventuelle dyrlægebehandlinger i forbindelse med inseminering, faktureres særskilt fra den valgte 

dyrlæge.  

 

• Evt. Drægtighedsscanning bliver foretaget efter aftale med hoppeejer. Prisen varierer alt efter valg 

af dyrlæge og faktureres særskilt fra den valgte dyrlæge.  

 

PRISER FOR AFHENTING AF FROSTSÆD 

 

Prisen for afhentning af frostsæd er 3600 kr. (+ moms), som udgør første rate.  

Prisen inkluderer udlevering af 1x3 portioner frostsæd til samme hoppe i bedækningssæsonen 2021. 

Anden rate, som udgør bedækningsprisen på 7000 kr. (+ moms), betales 30 dage efter første inseminering 

(gælder i 2021), såfremt der ikke forligger negativ drægtighedsundersøgelse fra dyrelæge. 

Det er hoppeejers pligt at meddele BJ Heste/Bøgelund heste, hvis hoppen ikke er drægtig. 

 

 

Dato: 

Hingsteholder 

 

 

Dato:  

Hoppehoppeejer 
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OPLYSNINGER OM HOPPEN 
 

 

ID nr. ________________________________________________________________________ 

 

Navn på hoppe:________________________________________________________________ 

 

Dato ankomst:_________________________________________________________________ 

 

Dato hjemrejse:_________________________________________________________________ 

 

Dato for første inseminering:_______________________________________________________ 

 

Dato for evt. drægtighedskontrol:____________________________________________________ 

 

OPLYSNINGER OM HOPPEHOPPEEJER 
 

 

Hoppeejers fulde 

navn:_____________________________________________________________________ 

 

Adresse:____________________________________________________________________________ 

 

Tlf:________________________________________________________________________________ 

 

E-mail:_____________________________________________________________________________  


