
Staldhjælp på Krathusgaard  
 

Staldhjælp på Krathusgaard består i at hjælpe til i stalden med at muge, vande, fodre og 

feje. Dette antages, at tage cirka 2 timer per gang.  

 

Sommer 
Ang. mugning (cirka 4-6 heste  hjemme): 

- Oftest KUN løstdriften (cirka 82 m2) og løstdriftfolden (cirka 100 m2) 

men ellers kan der være andet i brug fx: 

- 4 bokse 

- 1 lille fold (cirka 82 m2)  

- Dette bør samlet tage  max 30-40 min. 
 

Ang. Fodring og vanding. 

- Ved 5 heste hjemme bør dette tage max 10 min. 
 

Ang. fejning 

- I staldområdet, primært i selve stalden og ved høet. Dette bør tage max 15-20 min.  

 

Dette vil sige, at arbejdet sommer tager: 60 min. - max 80 min.  
 

(Det vil sige, at man som staldhjælp arbejder mellem 60 min.- 40 min. mindre  end aftalt) 

 

 

Vinter 
Ang. mugning (cirka 11-13 heste  hjemme): 

- 4 bokse (hvis rejseboksen er med er der 5 bokse, som skal muges)  

- 1 løstdrift (godt 36 m2) 

- 1 lille fold (cirka 82 m2)  

- 1 løstdriftfold (cirka 100 m2)  

- Dette bør samlet tage cirka 1,5 time.  
 

Ang. Fodring og vanding. 

- Ved 12 heste hjemme bør dette tage max 30 min. 
 

Ang. fejning 

- I staldområdet, primært i selve stalden og ved høet. Dette bør tage max 15-20 min.   
 

Dette vil sige, at arbejdet vinter tager: 2 timer -  2,5 time.  
 

(Det vil sige, at man som staldhjælp arbejder måske 30 - 50 minutter mere  end aftalt) 

 

Samlet set bør regnskabet for den samlede aftale derfor udligne hinanden på et år 
(selvom hestene dog faktisk er væk 7/12 måneder og derfor “kun” efterlader cirka 5 
måneder af det “hårde” vinter-arbejde)....  



Men der er helt sikkert variationer i arbejdet - nogle gange er der mange heste og 
nogle gange få. Nogle gange er der muget tidligt dagen før, andre gange sent. 
Personen dagen før kan have glemt en boks eller lign. Alt sammen noget som kan få 
indflydelse på tiden i arbejdet. Men vi prøver altid at være rimelig overfor alle.  
 
Regnskab for staldhjælp 
 
Staldhjælp hos Krathusgaard er et tilbud til studerende og andre, som gerne vil arbejde sig til 

en part frem for betaling af denne. Krathusgaard er af landets dyreste områder at holde hest 

i og ride i, hvilket også spiller en rolle i prisen på ridning hos Krathusgaard. 

 

Normal pris på part per d. 1. Januar 2017: 1100 kr ink. moms.  
 

Staldhjælp-tjans 1 gang per uge (dvs 4 gange per måned) 

 

Dvs. 1100 kr/ (4 dage per måned x 2 timer) = 137,5 kr efter SKAT dvs. 187 kr før SKAT  
(i det fleste personers tilfælde over 18 år i et normalt firma i Danmark).  

 

Dette antages at være en rimelig “timeløn”/ rimelig studiearbejde.  

 

 

 

 


