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KONTRAKT  
 

Kontrakten gjelder for elever som leier stallplass ved Mære Landbruksskole 

 

GENERELL INFORMASJON 

 Stallen er å betrakte som en privatstall, verken rideskole eller trenerstall. 

 

 Elevene går stallturnus 2-3 stykker opptil en uke av gangen. Hesten vil bli håndtert av mange ulike 

elever med ulikt kunnskapsnivå, så det et en forutsetning at hesten det blir søkt stallplass til, er temt 

og håndterbar.  

 

 Vi har stallmøter ved behov, ellers har vi en ”stallbok” hvor vi gir hverandre opplysninger og 

beskjeder. Stallmester er å treffe hver dag i skoletiden, etter skoletid er vi normalt ikke tilstede, men 

er tilgjengelig på telefon.  

 

 Undervisning: Elevene ved VG2 Hest –og hovslager har hest 17 t/u á 45 min. Læreplanen inneholder 

mange emner av teoretisk art fordelt på 3 fag. Elevene på VG1 har underving i programfag tilpasset 

hest ca. 10 t/u, både praktisk og teoretisk. 

 

 Hestene går ute på dagtid, 2 – 4 hester i hver ute-trø. Noen trøer kan ha fri tilgang på grovfor ute. 

 

 Hestene blir fòret 3 ganger daglig. Hestene blir holdvurdert jevnlig og fòrplan blir satt opp i 

samarbeid med stallmester/lærer/lærling. 

 

 Hesteeier må bo på skolens internat. Andre avtaler kan inngås hvis det er hybel i nærhet eller hvis 

hesteeier har sertifikat. Slike avtaler må gjøres med stallmester før kontrakten underskrives. Under 

turnus skal alle bo på internatet. 

 

 

LEIESATSER 

 

 

 Stalleia er på 2500 kr pr mnd for skoleåret 2018/2019. Stalleien vil bli justert hvis det er hester som 

fores med mer enn 12 kg ensilasje eller kraftfor over 1,5 liter. 

  

 Stalleia kan reduseres ved arbeid i stallen. Dette avtales med stallmester og skolen. Ved en helg/uke i 

mnd kan man få justert stalleia til 1000kr pr mnd.  

 

 Stalleie inkluderer;  

 høyensilasje, kraftfor, tilskudds fòr og salt.  

 Strø 

 Fri bruk av stallens anlegg  

 Föring og ut/innslipp av hester 7 dager i uka. 

 Dekkenbytte  
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 Møkking av bokser, tilsyn av hest og veiing av fôr i helgene.  

 

 Stalleiea inkluderer ikke:  

 Hovslager  

 Parasittbehandling og dyrlegeutgifter 

 Høy  

 Møkking av paddock i helger 

 Møkking av boks, veiing av grovfôr, laging av kraftfôr mandag til fredag.  

 Møkking av boks, veiing av grovfôr, laging av kraftfôr på helligdager og i ferier.  

 

I ferier må leietaker enten ta hjem hesten sin, komme å møkke og lage klart fôr selv. eller betale en pris på 

150 kr pr dag. Leietaker kan også jobbe i stallen på Mære i feriene i stedet for å betale. Dette avtales direkte 

med stallmester i hvert enkelt tilfellet.  

 

 

LEIETAKERS ANSVAR OG PLIKTER 

 

Leietaker har hesten oppstallet på Mære på eget ansvar, og følgende er leietakers plikter og ansvar:  

 

 Forsikring av hesten.  

 

 Veterinærutgifter dekkes av eier. Ved spesiell behandling må hesteeier påberegne å være mer tilstede 

og utføre dette selv.   

 

 Hesten skal være vaksinert før ankomst. Vaksinasjonskort vises fram ved kontraktinngåelse. 

 

 Hestepass skal følge med hesten og vil bli oppbevart av skolen så lenge hesten står på Mære. 

 

 Hesteeier får bruke skolens anlegg og forplikter seg til å følge regelverket for bruk. 

 

 Eier har selv ansvaret for stell og forsvarlig bruk av hesten. Stallmester krever at leietaker ordner ei 

treningsdagbok slik at man får oversikt over hvor mye hesten blir brukt.  

 

 Daglig møkking i boks og paddock. Turnus er ansvarlig for reingjøring av boksen i helgene. Dette 

gjelder ikke paddocken så den må tas av hesteeier etter helgen, evt i samarbeid med andre som har 

hest i samme paddock.  
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SKOLENS ANSVAR OG PLIKTER 
 

 Skolen har ansvar for:  

 at det er fòr og strø 

 at innredning og ute areal er i stand i samarbeid med turnus 

 turnuslister 

 behjelpelig med å skaffe veterinær og hovslager ved behov 

 overordnet oppsyn med hestene og stallen 

 

 

Hest og eier har en mnd prøvetid. Begge parter har en mnd gjensidig skriftlig oppsigelse.  

Skolen kan forandre leiekontrakt pr 01.08 pr år.  

 

Leietaker har plikt til å følge regler for stall og uteareal, og kontraktbrudd kan føre til oppsigelse. 

 

Sted: 

Dato: 

 

 

 

_____________________________               _______________________________ 

Leietaker       Mære Landbruksskole 

 

 

_____________________________ 

Foresatte for leietaker under 18 år 

 

 

 

 


