Ejendommen
Jordtilliggende, forpagtede og bortforpagtede arealer
Driftsbygninger: Areal og anvendelse af eksisterende
Ejendommens landbrugs- og jordbrugsmæssige drift
En redegørelse for eventuel anden ikke landbrugsog jordbrugsmæssig anvendelse af ejendommen til
f.eks. hestepension, dyreklinik og lign.
Adgang fra ejendommen til terræn, stier og veje, som
er egnet til ridning?
Virksomheden
Stutteriregnskab for foregående år
Budget for 5-10 år, herunder budgetforudsætninger
Virksomhedsplan
Oplysning om ejere og ansattes
uddannelsesmæssige baggrund samt dokumentation
herfor (uddannelsesbeviser)
Oplysning om ejernes øvrige indkomst/formue
Heste
Opdateret liste over ejendommens heste og øvrige
heste, som er i hestepension på ejendomme
Oplysning om avlshoppernes alder
Oplysning om avlsforbund
Udpegning af avlshopper. En opdateret liste over
stutteriets avlshopper med hestepas
En redegørelse for kommende avlshopper. Hvilke
heste forventer ejerne at købe?
En opgørelse over den hidtidige produktion af føl og
salg af heste
Redegørelse for forventet salg af føl og heste
Dokumentation for resultater fra konkurrencer,
kåringer og lign. vedr. heste avlet, opdrættet og
trænet af ejer
Bygninger
Det samlede areal og anvendelse af ansøgte og
eksisterende driftsbygninger. Staldpladser, ridehal,
opbevaring, personalefaciliteter, kontor mv.
Øvrige anlæg/arealanvendelse
En redegørelse for arealanvendelse i forbindelse
med stutteriet: Ridebane, folde, græs mv.
Redegørelse for parkeringsarealer til hestetrailere
mv.

Budget
Budget – Stutteriet
Budget for hvert år – mindst 5-10 år frem, herunder
redegørelse for budgetforudsætninger
Udgifter – Etableringen af stutteriet
Byggeri – stalde, ridehus mv.
Folde – hegn mv.
Køb af avlshopper
Ridebane – hegn mv.
Udgifter – Driften af stutteriet
Inseminering af hopper
Beskæring af hove
Skoning/smed
Dyrlæge
Forædlingsudgift
Elforbrug
Kåringer
Løn til ejere
Løn til ansatte, hjælp, efteruddannelse
Finansiering af eventuelt lån
Gennemsnitlig udgift pr. hest pr. år
I alt:
Halm
Wrap
Fuldfoder
Tømning af mødding
Udkørsel af ajle
Miljøtilsyn
Affald, vand, el og kloak
Reparationer og vedligehold
Forsikringer
Revisor
Indtægter
Salg af heste
Redegørelse for det økonomiske grundlag for
stutteriet
Landbrugsdriften i øvrigt

