
Prislista Ridning 

 
Ridläger /Angie-kurs, 6 dagar (inkl ankomst/avfärd) 100% eko-
mat, 2 varma måltider/dag 

4950,00 kr 

Ridlektion: Nybörjare-undervisning och/eller ridlektion med 1 
ryttare (30 min.) och låne-häst 

500,00 kr 

Grupplektion (inkl låne-häst) 
fr o m 3 ryttare (45 min.) 
2 ryttare (45 min.) 

 
400,00 kr 
450,00 kr 

Turridning 
fr o m 3 ryttare (60 min.) 
fr o m 2 ryttare (60 min.) 
ab 1 Person    (60 Min.) 

 
400,00 kr 
450,00 kr 
500,00 kr 

Heldags-ridning (3-4 timmar ren rid-tid plus pauser) 
fr o m 3 ryttare 
fr o m 4 ryttare 

 
995,00 kr 
890,00 kr 

Angie-kurs-lektioner (1 gång per vecka i 10 veckor, 60 min varje 
gång) 

950,00 kr 

AniAm–club-möten (3 timmar varje gång) 190,00 kr 

Pony-ridning för nybörjare barn/små barn (1 runda) 
1 barn 
fr o m 2 barn 

 
95,00 kr 
80,00 kr 

 

Prislista Tillridning & Inackordering 

 

Träning av ston och valacker, per månad (inkl mons) inkluderar 
träning, uppstallning, foder och skötsel 

6500,00 kr 

Träning av hingstar, per månad (inkl mons) inkluderar träning, 
uppstallning, foder och skötsel 

7000,00 kr 

Inackordering (islandshäst 0-1 år) 
inkluderar enbart bete (sommarmånader) & daglig tillsyn 
det tillkommer kostnad på mineraler/saltsten (gemensam köp) 

(unter vintern tillkommer vinterfoder, ev strö för lösdrift dvs box vid 
behov) 

1000,00 kr 
 

Gemensam 
inköp 

Inackordering (islandshäst fr o m 2 år) 
inkluderar enbart bete (sommarmånader) & daglig tillsyn 
det tillkommer kostnad på mineraler/saltsten (gemensam köp) 

(unter vintern tillkommer vinterfoder, ev strö för box vid behov) 

2000,00 kr 
 

Gemensam 
inköp 



Inridning av ston och valacker, 10 veckor (inkl mons) inkluderar 
träning, uppstallning, foder och skötsel 

 
13.000 kr 

Inridning av hingst, 10 veckor (inkl mons) inkluderar träning, 
uppstallning, foder och skötsel 

14.000 kr 

Hjälp med veterinär-/hovslagare-besök, medikament/extra foder 
givan, eksemskötsel eller dylikt (beroende på omfång/tidsåtgång) 

10 - 200,00 kr 

 
 

Prislista Gårdsprodukter 
 

Hästmjölk, per liter (inkl mons), vid avhämtning på gården 
 
(om mjölken skickas djupfryst tillkommer porto&förpacknings-
kostnad. Förpackningen kan till stor del returneras och återanvänds 
då till samma köpare – de som har abonnemang för ”hästmjölk 
varje månad” t.ex.) 

190,00 kr 

Getmjölk, per liter (inkl mons) 

(om mjölken skickas djupfryst tillkommer porto&förpacknings-
kostnad. Förpackningen kan till stor del returneras och återanvänds 
då till samma köpare – de som har abonnemang för ”getmjölk varje 
vecka” t.ex.) 

29,90 kr 

Gårdsbesök 
Välkommen att komma och hälsa på våra getter och killingar, 
hästar och deras föl, kor och deras kalvar, höns med kycklingar, får 
och lamm. Vi går runt o berättar om djuren, mjölkningen och 
uppfödningen. Självklart får du klappa och gosa med dem. 
Kostnad:500 kr för mindre sällskap -  t. ex. en familj, större 
bussgrupper 40 kr/pers 

500,00 kr 
 

eller 40,00kr/pers 

Ägg, per ägg (inkl moms) 
helt frigående hönor (så mycket ute som de själva vill) ca 70% av 
fodret är KRAV-godkänd foder, yta i hönshuset 20% större per 
höna än KRAV-reglerna kräver  

6,00 kr 
 

 

Stor-djurs- gödsel, per säck 5-10kg (exkl mons), färsk häst-/ko-
/får-/get-gödsel, delvis inklusive leverans (beror på vart det ska och 
om vi har vägarna förbi ändå) 

Hönsgödsel, 1-2kg påse (exkl mons), färsk höns-gödsel, delvis 
inklusive leverans (beror på vart det ska och om vi har vägarna 
förbi ändå) 

 
10,00 kr 

4,00 kr 

 

Bock-killing/lamm (född samma år), levande (inkl moms) 750 kr 



(mjölk-)get/tacka, get-killing/tack-lamm, avelsbock (beroende 
på ålder) (inkl moms) 

1000 – 2.500 kr 

 
 
 
(för vidare priser, övernattning osv hänvisas till gårds-medarbetarna  
(mobil 076 -  7678170) för information – skicka gärna sms!  
Eller e-mejl till orga@let-us-save-our-planet.net) 
 
 


