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Semin-prislista 2020 för Eklunda Stuteri 

 
Säsongen påbörjas 1 april och avslutas i mitten av augusti, moms tillkommer på alla nedanstående priser 

Seminavgift AI/TAI hingstar i vårt program  3000:-   OBS vi har tagit bort stationsavgiften 

Seminavgift  AI/TAI övriga hingstar   3400:- OBS vi har tagit bort stationsavgiften 

Seminavgift FAI   7000:-   OBS vi har tagit bort stationsavgiften 

U-ljud ston seminerad el betäckt på annan station   400:-      

Uppstallning/hage under brunst singel sto   120:- /dygn      

Bete singel sto   100:- /dygn    längre period ej i brunst 

Uppstallning sto med föl   150:- /dygn      

Bete sto med föl   120:- /dygn    längre period ej i brunst 

Hämtning sperma från övriga hingstar post, flyg etc 200:-       

Verkning, avtagning av bakskor etc    faktisk kostnad      

Säsongs avgift packning TAI   650:- / säsong      

Posten fungerar inte längre säkert så fom 16/4 sköts semintransporter inom Sverige av MHAB transport med 

leverans ut till anslutna stationer 

MHAB frakt inom Sverige med bil  800:-  

MHAB frakt inom Sverige med flyg 950:-  

Skick Danmark MHAB bil  1000:-    

Skick Danmark MHAB flyg 1200:-  

MHAB frakt av fryst sperma bil  1500:- Tur och retur 

Transportkostnad från Danmark Asks hingstar Beställning 8.00 mån, ons, fred  

Stationer i södra Sverige kan möta upp efter vägen eller på Hyllstofta i Klippan och få sperman samma dag.  

Ring gärna för mer info   

Skick på våra Belgiska och Holländska med TNT   1000:- / gång       

Skick på våra Belgiska och Holländska med DHL   faktisk kostnad      

Reguljärflyg  Jet pack etc faktisk kostnad      

Sperma från Holland och Belgien går normalt över natt med TNT (till norra Sverige med DHL)  Normal 

beställning senast 8.00 månd tisd onsd torsd ankommer till Stockholm, Göteborg Örebro och Malmö 

morgonen därpå, ring oss och kolla om det går att få fram sperman i tid till din station. Special leverans till 

lördag är dyrt och endas möjlig till Arlanda och Kastrup där man hämtar själv och måste genom tullen 

Kostnader som kan tillkomma     

Sperma transportkostnader, extra foder, samlings/packningsavgift, uppstallning, 

stoavgift till stamboksförande organisation, medicinska behandlingar ordinerade av 
veterinär, avmaskning, hovslagare mm  Under tiden som vi följer stoet inför semin 

debiteras uppstallningskostnad även om stoet går ute. Vi är restriktiva med medicinering 
och tar normalt alltid bakterieprov innan ev behandling. För att kunna göra bästa arbete 
med ert sto förbehåller vi oss rätten att efter veterinärens professionella bedömning vid 

behov ta prov på och behandla sto som stallas upp för semin, hormonellt och/eller 
medicinskt för att uppnå bästa resultat samt att vid akut behov vidta andra nödvändiga 
veterinära åtgärder utan att informera stoägaren innan, har stoägaren invändningar mot 

detta skall det meddelas och föras in i journalen vid ankomst till stationen.    

Vi reserverar oss för pris och valuta förändringar.   


