
 NORSK VARMBLOD

LEIEKONTRAKT FOR AVLSHOPPE

Viktig ting å tenke på før avtalen undertegnes

Mange oppdrettere og hoppeeiere inngår såkalte føllavtaler. For noen omfatter avtalen at 

man leier ut hoppen, i andre tilfeller er snakk om et bestillingsføll eller at man avler som 

partnere. Uansett hvilken løsning man velger, er det viktig for alle parter med en skriftlig 

kontrakt. Merk at partene som oppgis og signerer kontrakten skal være myndige.

Det er visse punkter som bør belyses i kontrakten.

- Hvem står som registrert eier av hoppen? Mange slurver dessverre med eierskifter,

og ikke alle vet at det er registrert eier av hoppen på tidspunktet hoppen føller som

blir føllets eier og oppdretter. Om man kjøper en allerede drektig hoppe, bør man

sørge for at kontrakten sier noe om hvem som skal være oppdretter og eier av føllet

hoppen bærer på. Sjekk også at den som inngår kontrakten som hoppeeier faktisk

er registrert som eier.

- Hvem skal betale for de forskjellige utgiftene?

- Hva slags type avtale er det?

- Hvem skal stå som oppdretter og eier av føllet?

- Hvilke økonomiske forutsetninger ligger til grunn for avtalen? Hvem skal betale hva?

Hoppe

Navn:

Fødselsår:

UELN:

Registrert eier:



Hoppeeier

Navn:

Personnr.

Adresse:

Tlf.nr.

Epostadresse:

Leietaker

Navn:

Personnr.

Adresse:

Tlf.nr.

Epostadresse:

Betingelser

Hva slags type avtale er dette?

⬚ Leie av hoppe     ⬚ Bestilling av føll    ⬚ Partnerskap

Mer informasjon, ev. spesielle vilkår (kjønnsbestemt kjøp e.l.

Avtaleperiode: ________________________________

Ev. leiesum: ___________________________________



Forpliktelser og rettigheter

Hvem er ansvarlig for valg av hingst?

⬚  Leietaker    ⬚    Hoppeeier

Hvem skal betale utgifter ifm inseminering og drektighet, inkl. ev. transport?

⬚ Leietaker     ⬚ Hoppeeier     ⬚  50/50

Hvem skal betale for forsikring av hoppen?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier    ⬚  50/50

Hvem skal betale for ev. foster-/føllforsikring?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier    ⬚  50/50

Hvem skal betale for oppstalling (inkl. fôr/stell)?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier    ⬚  50/50

Hvem skal betale for øvrige utgifter, som vaksinasjoner, ormekur, hovslager, utstyr, ekstra 

fôr, uforutsette utgifter til f.eks. veterinær som ikke dekkes av forsikring?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier    ⬚  50/50

Hvem skal betale for registrering av føllet + pass, og ev. tilleggsregistrering for hoppa?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier    ⬚  50/50

Hvem skal stå som oppdretter av føllet?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier

Hvem skal stå som eier av føllet?

⬚ Leietaker    ⬚ Hoppeeier



Leietaker er ansvarlig for å holde hesten i samme skikk som den var ved overtakelse,

eller bedre. Leietaker forplikter seg til å gi hoppen forsvarlig fôr og stell (jfr. Lov om

Dyrevern).

Særlige bestemmelser partene imellom, f.eks. hvem er ansvarlig dersom hoppa/føllet dør,

skal det være noen rett til å kjøpe hoppen i leieperioden, hva skjer dersom hoppen ikke blir

drektig e.l. :

Norsk Varmblod har intet ansvar for den avtale som partene inngår.

Sted/dato: _________________________________________________________________________________

Hoppeeier Leietaker

Denne avtalen er skrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
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