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pet smältbar energi 
då endast energi 
i träcken räknas 
bort. 

Kalcium/fosfor, 
förkortat ”Ca” 
respektive ”P” 
är också viktiga 
ingredienser i 
analysen. Ett rikt-
märke är att det 
ska finnas mel-
lan 1,2 till 1,8 
gånger mer Ca 
än P i foderstaten. Dessa mineraler 
anges i enheten gram. 

Magnesium, mg, är en viktig mineral. 
Anges i gram

Kommersiella foder-
medel – håll koll!

Ovanstående analyser räcker i allmän-
het vad gäller grovfoder och spannmål. 
Däremot, i kommersiella fodermedel, 
kan det vara bra att få en mer utförlig 
analys av mineraler och vitaminer för 
att kunna bedöma om de håller kva-
litén.

Kontrollera att det står angivet att 
fodret innehåller A- och D-vitamin, 
vilket anges i så kallade internatio-
nella enheter, IE. Håll koll på att 
råproteinet anges som smältbart och 

Torrsubstans, ts, är viktigt om du skall 
lagra fodret. Det visar på hur mycket 
vatten det är kvar i fodret. För mycket 
vatten i till exempel höet gör att det 
inte går att lagra. 

Riktlinjer: hö cirka 84 procent ts, 
spannmål cirka 14 procent ts, ensilage 
45-65 procents ts (över 50-55 procent 
kallas det för övrigt hösilage). 

Blir spannmålet för torrt kan det bli 
svårtuggat för hästen och bör då blötas. 

Det är viktigt att, beträffande ensi-
lage och hösilage, beräkna näringsäm-
nena per kilo ts istället för kilo foder. 
Det först då möjligt att bilda sig en 
uppfattning om fodrets näringsmässiga 
kvalitet.

Smältbart råprotein, som förkortas ”g 
srp” eller ”g smb rp”. Viktigt att "smält-
bart" är med. Står det enbart råprotein 
(rp) vet du inte hur mycket hästen tar 
del av detta. Proteinet anges i gram i 
analysen.

Energi, omsättbar: Mäts i megajoule, 
MJ, och är den energi hästen utvin-
ner när energi förloras i träck, urin och 
tarmgaser. Tänk på att utländskt foder 
inte alltid har den här enheten, då går 
det inte att räkna en foderstat på detta. 
Våra nordiska grannländer använder 
sig av begreppet nettoenergi där även 
värmeenergin räknas bort. England 
och Tyskland använder sig av begrep-

att växtrådhalten är relativt hög, med 
tanke på hästen specifika fodersmält-
ningsorgan. 

Glöm inte hygienisk analys
Glöm inte att även begära en hygie-
nisk analys när du skickar in ditt foder-
prov. Bland annat för att kolla om fod-
ret innehåller mögel, bakterier och att 
inte vattenhalten (vattenaktiviteten) 
är alltför hög. Det senare leder förstås 
till mikrobiell tillväxt. 
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ASVT-medlemmar har rabatt
Som medlem i ASVT har du tio procents rabatt 

på ordinarie pris vid analys av grovfoder hos 

AnalyCen - ett företag i Eurofins Gruppen (www.

eurofins.se). 

Utforma foderstater
Vid beställning av en foderanalys kan du även beställa en foderstatsberäkning. 

Beräkna foderstat kan du också göra via olika dataprogram. För den som inte 

har ett "eget" program finns tjänsten bland annat på Hippocampus hemsida 

(http://hippocampus.slu.se/hastens_foder/foderstatsprogram). 

Veta mer:  
På www.krafft.nu finns en  

utförlig foderskola i 24 delar, och om 

referensvärden från en hygienisk analys 

finns information i SLU:s utfodrings- 

rekommendationer.  

(se källförteckning). 
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Det ska ingå 
i en analys




