
 

20230324                                     Semin-prislista 2023 för Eklunda Stuteri 

Säsongen på Eklunda påbörjas 17 april och avslutas 4 augusti, Beställningar på vissa hingstar från bla Nijhof kan ordnas både före och efter dessa 
datum.   Moms 25% tillkommer på alla nedanstående priser 

Seminavgift AI/TAI hingstar i vårt program  3800:-   Ingen stationsavgift 

Seminavgift  AI/TAI övriga hingstar   4800:- Ingen stationsavgift 

Seminavgift FAI   8000:-   FAI 2 brunster ingår därefter TAI AI 

U-ljud sto seminerad el betäckt på annan station   500:-      

Uppstallning/hage under brunst singel sto   150:- /dygn      

Bete singel sto   130:- /dygn     

Uppstallning sto med föl   200:- /dygn      

Hämtning sperma från övriga hingstar post, flyg etc 300:-       

Verkning, avtagning av bakskor etc   10 faktisk kostnad      

Säsongs avgift packning TAI   650:- / säsong      

Lagring fryssperma från extern hingst 2500:-/säsong Enstaka doser 

Semin-transport inom Sverige görs av MHAB transport med leverans ut till anslutna stationer 

MHAB frakt inom Sverige med bil  900:-  

MHAB frakt inom Sverige med flyg 1100:-  

Semin-transport från Danmark av Asks hingstar. Beställning 8.00 mån, ons, fred kommer med MHAB 

Skick Danmark MHAB bil  2950:-    Traces 

Skick Danmark MHAB flyg 3150:-    Traces  

I vissa fall kan vi även skicka med TNT el DHL Faktisk kostnad  

Sperma från Holland, Belgien och Tyskland går över natt från vardag till vardag, beställning senast 8.00 månd tisd onsd 
torsd ankommer till Stockholm, Göteborg Örebro och Malmö morgonen därpå, Innan val av station ring gärna och kolla 
om det går att få fram sperman i tid till din tänkta station. 

Skick Belgien, Tyskland, Holland  1500:-   Reservation för pris o valuta ändring 

Traces  50 euro Reservation för pris o valuta ändring 

Skick specialservice   Reguljärflyg    Jet pack  faktisk kostnad      

Transport och pack FAI  faktisk kostnad    

Kostnader som kan tillkomma, villkor mm      
Spermatransportkostnader, extra foder, samlings/packningsavgift, uppstallning, stoavgift till stamboksförande organisation, 
medicinska behandlingar ordinerade av veterinär, avmaskning, hovslagare mm. Under tiden som vi följer stoet inför och under 
semin debiteras uppstallningskostnad även om stoet går ute eftersom stona tas in dagligen och kontrolleras med u ljud samt 

behandlas vid behov före, under och efter ägglossning. Vi är restriktiva med medicinering utifrån gällande riktlinjer 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/eller 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, detta görs normalt utan att 
informera stoägaren innan, har stoägaren invändningar mot detta skall det meddelas och föras in i journalen vid ankomst till 
stationen. Stoägaren ansvarar för att stoet och ev föl har relevant försäkring och att sto och föl är friska och smittfria och att de ej 
haft kontakt med sjuka hästar under minst de senaste 14 dagarna innan ankomst. Sto och ev föl lämnas på Eklunda på stoägarens 
egen risk. 
Besök på Eklunda sker på egen risk och Eklunda kan ej hållas ansvarig för skador på besökare, kunder eller hästar, ej heller för 
förkommen eller skadad utrustning, fordon etc.   
Eklunda kan ej hållas ansvarig för förseningar av leverans av transportsperma från utlandet då det ligger utanför vår kontroll. 
Ovanstående priser är satta i mars 2023 och vi reserverar oss för pris och valuta förändringar senare under säsongen 


