
- rätt utfodring till rätt kostnad 
 
Elitlamm Foder är ett foderstatsprogram framtaget för att kunna räkna fo-
derstater som tar hänsyn till näringsmässiga krav och som dessutom är kostnadsef-
fektiva. Programmet är utrustat med en optimeringsfunktion som tar fram den billig-
aste  
lösningen utifrån de krav som man som användare anger. Det är också möjligt att 
räkna foderstat utan ekonomisk optimering och istället manuellt ange mängder av 
respektive fodermedel.  
 
I Elitlamm Foder finns grundläggande riktlinjer för näringsbehov för olika  
djurkategorier. I nuvarande version finns riktlinjer för tackor i olika stadier 
(underhåll, lågdräktig, högdräktig, digivande), samt för växande lamm. 

Du kan välja ett standardensilage och  

sedan korrigera näringsvärde och pris 

efter förutsättningarna på gården. 

 
Innehållet i fodertabellen är hämtat från NorFor och innehåller fodervärden avsedda 
för idisslare. Näringsinnehållet i fodren bygger på genomsnittliga värden för analy-
serade svenska hemmaproducerade foder och på foderfirmornas egna uppgifter när 
det gäller inköpta foderblandningar och mineraler.  
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Programmet 

kan föreslå 

min- och 

max-värden 

enligt  

riktlinjer. 

Programmet letar efter den billigaste lösningen . Klicka på ” Mer… ”  om du 

vill se kalcium, fosfor , koppar 

och andra ämnen som  ingår 

i foderstatsberäkningen. 

Du kan också ange att vissa fodermedel alltid ska ingå 

i fodergivan, eller att  något fodermedel ska uteslutas. 

När du fått fram ett förslag på foderstat kan du klicka 

på ” Foderstatskontroll ”  eller ” Foderstatsutskrift ” . I 

båda dessa lägen får du på olika sätt en överblick av 

den aktuella foderstaten. 

Elitlamm Foder ingår utan extra kostnad i vårt stora grundprogram  
Elitlamm Avel & Produktion.  

 

Du har också möjlighet att kontakta någon av de rådgivare som arbetar med Elitlamm Foder för att 
få hjälp med riktlinjer och foderstater.  
 
Birgit Fag birgit.fag@hushallningssallskapet.se 0708-29 05 45 
Titti Strömne  titti@gladafaret.se 070-589 32 33 
Anna Törnfelt  anna.tornfelt@gotlandica.se   0498-493070, 073-707 29 45 
Karin Granström karin.granstrom@hush.se 054-54 56 17, 070-257 67 60 
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