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    PROVTAGNINGSANVISNING FÖR FODERPROV 
 

   Provtagningen är i de flesta fall det som mest påverkar provresultatet.  

          Det är alltså mycket viktigt att provet tas så att det på bästa sätt         

          avspeglar foderpartiet. 

   

          ÅMHM Laboratoriet förmedlar foderprover till annat     

          ackrediterat laboratorium 

 
Förberedelser: 

• Mikrobiologiska foderprov ska bokas (foderprov för näringsanalys kan dock lämnas in utan bokning) 

• Ta fram en ren påse till provet 

• Använd engångsmaterial för provtagningen som t ex plasthandskar, framför allt vid mikrobiologisk 

provtagning 

 

Ta ett representativt prov 

Ta ut 10-20 delprover från olika delar och sätt i en ren hink. Blanda noga och ta ut ett prov som sedan utgör själva 

laboratorieprovet. 

Klipp och blanda provet innan det sätts i påse. 

Om det är problem med mögelangrepp eller liknande kan det ibland finnas stora variationer mellan olika delar av 

partiet. Vid en utredning kan det då vara befogat att låta analysera två prover, ett från det angripna fodret och ett 

representativt samlingsprov enligt ovan. 

 

Provmängd 

Det slutgiltiga provet ska utgöras av två liter hö, ensilage eller spannmål. 

 

Hantering av prov 

• Förpacka provet i lufttät plastpåse, pressa ut luften och förslut noga. Märk påsen med namn och eventuellt 

nummer med permanent tuschpenna 

• Sätt varje prov som ska behandlas som ett separat prov i en egen påse med egen märkning 

• För att förhindra att provet värms upp kan man kyla ner provet i tex i kylskåp och linda in det med 

tidningspapper 

• OBS! Mikrobiologiska prover ska kylförvaras och skickas till laboratoriet så snabbt som möjligt,  

helst samma dag som provet tagits.  

• Det lönar sig att lämna in proven i början av veckan (senast tisdag) så att de inte blir liggande på posten över 

veckoslutet 

 

Följesedel 

• Obs! FO-nummer/Personsignum måste fyllas i för att provet skall kunna faktureras! 

• Provets ägares adress, telefonnummer och e-postadress 

• Provtagningsdatum 

• Djurslag som fodret är avsett för 

• Uppgifter om eventuellt hälsoproblem som förekommit 

• Typ av provmaterial 

• Provmärkning  

• Begärd analys 

 

Provsvar sänds till adressen ni uppgivit. Räkna med att analystiden är några veckor.  

Muntliga provsvar kan ges per telefon till provets ägare på telefontiden kl. 13-14, tel: 328 80 (växel). 

 

 


