
Betesavtal för hästar
Avtalet gäller:

Markägaren

-kontaktuppgifter

Hästägaren

-kontaktuppgifter

Annan samarbetspartner

-kontaktuppgifter

Området som det gäller:   Areal: ha

Den avtalade tiden:

Avtal om betesgång:

1. Hästägarens djur; ca _____ st går på bete på området under betesperioden eller den tid som man 

kommit överens om _____ - _____

2. Varje avtalspart ansvarar för eventuella skador inom sitt eget ansvarsområde enligt gällande 

rättspraxis. Hästägaren sköter om ifall djuren insjuknar eller skadar sig på betet eller ifall döda 

djur påträffas samt kostnader föranledda av dem. Ifall det verkar att djuren på något sätt är i nöd 

ansvarar den instansen som sköter om den dagliga övervakningen att ärendet omedelbart meddelas 

åt hästägaren. 

3. Hästägaren har en ansvarsförsäkring    ja  nej

 Markägaren har en ansvarsförsäkring   ja  nej

 Hästägaren har försäkrat sina djur   ja   nej

4. Byggandet av stängslet sköts av

 För underhållet av stängslet ansvarar

 En eventuell rivning av stängslet är på byggarens ansvar.

5. Vid behov för information och informationsskyltar ansvarar

6. Transporten av djur till och från betet enligt 

 tidigare överenskomna tidpunkter sköts av 

7. Hästarnas dricksvatten sköts av

8. För den dagliga övervakningen av hästarna ansvarar

 Ifall det förekommer problem med djuren kontaktas hästägaren genast.

  ansvarar för att eventuella rymda djur fås tillbaka 

till inhägnaden.       



9. På skiftena sköts förflyttningen av hästarna av

10. Hästägaren ersätter åt markägaren __________ euro (inkl. MOMS 22 %) för skötseln av hästarnas 

betande och övriga arrangemang under betesperioden. 

11. Ifall den ena parten säger upp eller upplöser avtalet utan laglig grund bör den ersätta de 

förorsakade skadorna/inkomstförlusterna. Vad lantbruksstöden beträffar kan inkomstförlusterna 

gälla flera år. 

12. Övriga specialvillkor: 

13. Detta avtal har uppgjorts i _____ likadana exemplar, ett åt varje avtalspart. 

Ort Datum

 Hästägare Markägare 

 Annan samarbetspart

Bilagor:

 karta över betesområdet

 skötselplan över betesområdet

 hyresavtal för betesområdet (rekommenderas för fleråriga avtal)

 annat, vad..
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