
Nyheter!
Välkommen till  
Framtidsgården 
Viken!

SIDAN 3

SIDAN 14

Möt alla våra  
säljare

SIDAN 20

Nyhet:
Kalvhälsoprodukt 
som gör skillnad

2021/2022 



Allt för nöt utges av 
Lantmännen Lantbruk 
205 03 Malmö

Redaktion:
Kajsa Öhman
Cecilia Lindahl
Emma Liedberg

Bilder:
Helena Häggblad
Anders Nordtröm
Fia Johansson

Tryck:
Exakta

Papper:
Omslag: 200 g Multioffset
Inlaga: 120 g Multioffset

Copyright:
Innehåll får mångfaldigas
med Lantmännen Lantbruks
medgivande.

Har du frågor eller synpunkter
kontakta din säljare eller ring
kundtjänst på 0771-111 222,
lantmannenlantbruk.se

Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel.

Foder utvecklat 
för svenska  
förhållanden 
ger dig trygghet

Vi tror på att samla erfarenhet och  kun 
skap för att möta framtidens behov med rätt 
produkter. Vi investerar kunskap i produkter 
och strategier därefter säkerställer vi deras 
funktion i försök. På så vis får du ut mesta 
möjliga av vårt utvecklingsarbete.

Vi på Lantmännen Lantbruk arbetar för utvecklingen av svenskt lantbruk. Det 
innebär bland annat att vi alltid tar fram våra produkter för svenska förhållan-
den och provar dem på våra försöks- och testgårdar runt om i Sverige. Det ger 
dig en extra trygghet. Du kan alltid vända dig till din säljare för att diskutera 
hur du får mest nytta och högst av  kastning med hjälp av våra produkter. Prata 
med oss!

Innehåll 

Nötcenter Viken: Lantmännens framtidsgård

Foder för friska, hållbara och produktiva djur

Smarta foder ger försprång!
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Nötcenter Viken är Lantmännens egen mjölkgård med drygt 450 mjölkande kor och 
lika många rekryteringsdjur. Nötcenter Viken har som syfte att både fungera som en 
försöksgård för Lantmännens egen foderutveckling men även som en visningsgård för 
branschen. Här utförs olika utfodringsförsök med kraftfoder, grovfoder och tillskott samt 
försöksodling av olika vallgrödor.

Nötcenter Viken:  
Lantmännens framtidsgård

Lantmännen har under de senaste åren bedrivit ett antal 
framgångsrika projekt för att höja produktionsresultaten 
på Nötcenter Viken. De satsningar som har gjorts har gett 
fina resultat och för att ta produktionen mot nya höjder 
krävs nyinvesteringar. Lantmännen tror på svensk anima-
lieproduktion och investerar för framtidens mjölkproduk-
tion genom att byta ut mjölkningskarusellen mot robotar. 

Under hösten 2021 kommer sju moderna mjölkningsrobo-
tar från DeLaval, VMS™ V300 och VMS™ V310, att tas i 
bruk. Detta kommer skapa ytterligare förutsättningar att 
nå toppnivåer inom mjölkproduktionen men också ge oss 
unika möjligheter att testa produkter och utfodringskon-
cept för dagens och framtidens mjölk-och köttproduktion. 

Med ny teknik ökar våra möjligheter att mäta och registre-
ra fler parametrar och därmed få ännu bättre underlag för 
hur vi på bästa sätt ska näringsförsörja våra kor både ur 
välfärdsmässiga, ekonomiska och inte minst hållbara 
perspektiv. 

Foderutveckling idag är på en internationell hög nivå och 
med en egen försöksgård har vi möjlighet att testa och 
vidareutveckla alla de senaste rönen för att anpassa dem 
till svenska förhållanden. Utöver våra egna försök utförs 
även foderförsök av externa aktörer i branschen som kan 
hyra in sig för olika försöksprojekt. Genom vår unika  
foderutveckling kan vi presentera produkter anpassade för 
alla typer av produktionsmodeller för våra svenska mjölk- 
och köttproducenter!

Fakta Nötcenter Viken

• 475 mjölkkor av raserna Holstein, 
SRB och korsningar

• Medelavkastning 13000 kg ECM, 
4,1 % fett 3,5 % protein

• 450 kalvar och rekryteringsdjur 
• Inkalvningsålder 24 månader
• 7 mjölkningsrobotar Delaval, 

VMS™ V300 och VMS™ V310
• Försöksavdelning med specialut-

rustning för foderregistrering för 
48 mjölkkor

• - 220 ha vall, 25 ha bete samt 120 
ha spannmålsodling
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Hållbarhet och klimatpåverkan är frågor som vuxit sig väldigt starka under de senaste 
åren. Foderproduktion  står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser inom mjölk-
och köttproduktionen. 

Foder för friska, produktiva 
och hållbara djur 

Hos en genomsnittlig mjölkgård kan fodret, både kraftfo-
der och grovfoder,  bidra med upp mot 35 procent av går-
dens växthusgasutsläpp. En stor del av detta kommer från 
de råvaror som ingår i kraftfoder. Hur stor denna påverkan 
blir beror på var de olika råvarorna odlas och produceras. 
Inom Lantmännen har vi sedan 2008 räknat på detta och 
deklarerat klimattal på våra kraftfoderprodukt

Sedan 2021 så följer vi de gemensamma branschrekom-
mendtationerna för klimatberäkningar i foder (RKFS). 
Klimattalen hittar du på våra produktblad och där redovi-
sar vi beräknade klimatvärden i koldioxid-ekvivaleter per 
ton foder. er. 

Vi har under många år jobbat för en minskning av sojaan-
vändningen till nötkreatur och kommer fortsätta med det. 
Sojan är i stort sett redan utbytt mot råvaror som raps-
produkter, spannmålsdrank och åkerböna i våra foder till 
nötkreatur. All soja som används inom Lantmännen är 
certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt 
ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbara 

odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värde-
rats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med 
verifiering av oberoende tredje part. 

Den viktigaste faktorn för att uppnå en klimatsmart pro-
duktion är ändå en fortsatt hög produktivitet, en bra 
fodereffektivitet och friska djur. Lantmännens fokus ligger 
på innovativa foder som tillsammans med gårdens förut-
sättningar och mål ger en optimal lösning både gällande 
råvarusammansättning och djurens behov under alla sta-
dier i livet. 

Ett heltäckande sortiment
Vi har ett heltäckande mjölk- och köttfodersortiment där vi 
erbjuder de bästa lösningarna till dagens mjölk- och kött-
producenter. Vårt breda fodersortiment stöttar ditt arbete 
för en lönsam och hållbar produktion och i denna broschyr 
hittar du årets sortiment. Hos oss finns foder för alla pro-
duktions-modeller, och våra kunniga säljare kan tillsam-
mans med dig ta fram lösningar som passar just dina 
unika förutsättningar.
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Smarta foder ger försprång!
Vi optimerar alla våra kraftfoder med fokus på att de ska ge hög produktion och friska 
djur. Fodret ska innehålla all den näring som behövs för att kon ska kunna producera 
på sin maximala förmåga under alla delar av laktationen. Alla komponenter är viktiga 
och det gäller att alla byggstenar är på plats när kon behöver den. 

Vi har sedan länge haft fokus på fodereffektivitet, då vi 
vet att högt foderutnyttjande är positivt för både produk-
tion, lönsamhet och inte minst för klimatet.

Klimatet är en högaktuell fråga där våra val av ingående 
råvaror har en stor betydelse. Sedan länge har vi dekla-
rerat klimattal på våra produkter men arbetet slutar inte 
här. Genom att öka inblandning ytterligare av biprodukter 
från cerealier som drank och vetefodermjöl samt protein-
grödor som kan odlas i vårt svenska klimat, som raps, 
åkerböna och ärtor, kan vi få ännu mer hållbara foder 
med lägre klimatavtryck för både mjölk- och köttfoder-
produkter. En viktig förutsättning för att kunna ersätta en 
proteinråvara med en annan med lägre klimatbelastning 
är att proteinkvaliteten och aminosyrasammansättningen 
blir den samma. Detta gör vi möjligt, bland annat genom 
att tillsätta rena aminosyror i våra foder. 

Oavsett om vi pratar ekologisk eller konventionell pro-
duktion optimerar vi alla våra foder så att de uppfyller 
djurens specifika behov av olika aminosyror. På så sätt 
kan vi sänka råproteinhalterna i foderstaten utan att 
påverka produktionsresultatet. Detta påverkar inte bara 
foderekonomin positivt, utan ger också mindre kväveut-
släpp och därmed mindre kvävebelastning på gården.

Odling av spannmål har stor betydelse i Sverige och stär-
kelse från spannmål är en av våra viktigaste energikällor 
i foder. Stärkelsen i spannmål har väldigt olika nedbryt-
ningsprofil i vommen. Genom att kombinera olika spann-
målsslag kan vi maximera användandet av den 
närproducerade/egenodlade spannmålen på ett optimalt 
sätt. Stärkelse är också den mest mjölkdrivande närings-
parametern i foder och bidrar till hög avkastning!

Att det är möjligt att påverka mjölkens fetthalt både uppåt 
och nedåt är inget nytt. Ett av de viktigaste sätten är att 
styra på fettsyrasammansättningen i fodret. Med rätt 
sammansättning kan vi göra foder som både energiför-
sörjer djuren bättre och ökar fetthalten i mjölken. 
Med produkter som tillgodoser djurens behov av näring, 
mineraler och vitaminer, oavsett produktionsnivå, säker-
ställer vi möjligheten för en hållbar och lönsam mjölk- 
och köttproduktion!

Välkommen till dagens smarta foder!

”Vi balanserar våra 
kraftfoder med stort 
fokus på att uppfylla 

kons specifika behov av 
olika aminosyror.”
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Produktnamn Användningsområde

Komplett Fiber 170 Fiberrikt foder som passar till ensilage och grovfoder med högt energi- och proteininnehåll 
samt spätt bete. 

Komplett Maxa 175 Koncentrerat, stärkelserikt foder för att maximera mjölkavkastningen. Innehåller en hög 
andel bypass stärkelse och lättlöslig fiber. 

Komplett Norm 180 Storsäljande foder som passar till de flesta grovfoderkvaliteter. 

Komplett Pektin 200 Ett mindre stärkelserikt färdigfoder med mer betfiber. Kan kompletteras med en låg giva spannmål.

Komplett Maxamin 200 Ett högkoncentrerat mycket smakligt foder med ett högt innehåll av stärkelse och bypass 
stärkelse, lättlöslig fiber från betfiber samt protein med extra fokus på aminosyraprofilen. 

Komplett Xtra 205 Ett foder med extra protein. Är förstahandsvalet till foderstater med HP-massa/betfor och 
fungerar även bra till helsäd och majs. 

Komplett Amin 220 Vasst proteinrikt foder med extra fokus på aminosyror. Är förstahandsvalet till foderstater 
med majs och/eller helsäd samt i foderstater där det fattas protein. 

Komplett  N 195 Enkelt och prisvärt foder som passar till de flesta grovfoder, både gräs, helsäd och 
majsensilage. Kan innehålla urea. 

Komplett N 240 Enkelt, prisvärt foder med extra lättlösligt protein som passar till de flesta grovfoder, både 
gräs, helsäd och majsensilage.  Kan innehålla urea.

Fetthaltshöjande foder Användningsområde

Komplett Mega 190 Storsäljande foder med vomskyddat fett som passar till de flesta grovfoderkvaliteter.

Komplett Mega 200 Proteinrikt foder med vomskyddat fett som passar till ensilage med lågt protein.

Komplett Mega 220 Extra proteinrikt och med fiber av god kvalitet samt vomskyddat fett. Passar till gräs, helsäd 
och majsensilage.

Grovfoderersättare Användningsområde

Komplett Grov Ett foder som ersätter ensilage vid brist på grovfoder eller vid låga grovfodergivor. Passar till 
både mjölkkor och intensivt uppfödda tjurar. 

Galant Grov Grovfoderersättare med lägre proteinhalt som kan användas till alla idisslare.

Foder utan soja och oljepalmsprodukter Användningsområde

Komplett Nära Norm 190 Ett foder som passar till de flesta foderstater och grovfoderkvaliteter.

Komplett Nära Xtra 210 Ett foder som passar till de flesta grovfoder särskilt i foderstater där det saknas protein. 

Komplett Nära Amin 230 Proteinstarkt foder med fiber av god kvalitet som passar till gräs, helsäd och majsensilage. 

Vi gör färdigfoder som balanserar ditt hemmaproducerade foder så att foderstaten ska 
innehålla all den näring som behövs för att korna ska kunna producera på sin maximala 
nivå. 

Komplett Xtra 205/ 
Nära Xtra 210

Komplett Amin 220/ 
Nära Amin 230 
Komplett N 240 

Komplett Mega 200 

Komplett Norm 180/ 
Nära Norm 190 

Komplett Maxa 175 
Komplett Mega 190

Komplett Mega 200 
Komplett Xtra 205/ 

Nära Xtra 210 
Komplett N 240 

Komplett N 195 
Komplett Maxa 175 
Komplett Fiber 170 
Komplett Mega 190

600 NDF

400 NDF

Komplett N 195

Komplett Norm 180

Nära Norm 190

Komplett Maxa 175

Komplett Pektin 200 

Komplett Mega 190

110 Råprotein 190 Råprotein 

Diagrammet till höger visar vilket 
foder som passar bäst beroende på 
fiber- och proteinnivån i ditt grovfoder. 

Fodersorterna placerade i mitten ska 
användas vid normala förhållanden.

Färdigfoder
 Komplett
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Produktnamn Användningsområde

Konkret Maxa 24 Ett högkoncentrerat foder för att maximera avkastningen. Hög andel bypass stärkelse och 
lättlöslig fiber. Passar till höga grovfodergivor med mycket protein.

Konkret Fiber 25 Ett fiberrikt koncentrat till spett gräs, t.ex försommar bete eller ensilage av hög kvalitet.

Konkret Norm 27 Storsäljande koncentrat som passar till de flesta grovfoderkvaliteter. 

Konkret Xtra 32 Ett koncentrat med extra protein som används till ensilage, hp-massa och majsfoderstater.

Konkret Amin 33 Ett högkoncentrerat koncentrat av mycket hög kvalitet. Förstahandsvalet till majs  
och helsädsensilage.

Konkret N 32 Ett enkelt och prisvärt koncentrat till proteinsvaga grovfoder. Kan innehålla urea.

Foder utan soja och oljepalmsprodukter Användningsområde

Konkret Nära Fiber 27 Fiberrikt koncentrat som passar till mycket bra grovfoder eller försommarbete.

Konkret Nära Norm 29 Används i alla typer av foderstater oavsett grovfoderkvalitet.

Konkret Nära Xtra 31 Proteinstarkt koncentrat med lättlöslig fiber som används i foderstater där det saknas 
protein och tillsammans med helsäd/ majs. 

Fetthaltshöjande foder Användningsområde

Konkret Mega 28 Koncentratfoder med vomskyddat fett som passar till alla typer av grovfoder. 

Koncentrat
 Konkret
Vi gör koncentrat som kan kombineras med ett färdigfoder eller med spannmål och som 
balanserar foderstaten så att den innehåller all den näring som behövs för att korna ska 
kunna producera på sin maximala nivå. 

Konkret Amin 33
Konkret Xtra 32/ 

Nära Xtra 31
Konkret N 32

Konkret Norm 27/ 
Nära Norm 29

Konkret Maxa 24

Konkret Mega 28
Konkret Xtra 32/ 

Nära Xtra 31
Konkret N 32

Konkret Fiber 25/
Nära Fiber 27

Konkret Maxa 24

600 NDF

400 NDF

Konkret Norm 27

Nära Norm 29

Konkret N 32

Konkret Mega 28

110 Råprotein 190 Råprotein 

Diagrammet till höger visar vilket 
foder som passar bäst beroende på 
fiber- och proteinnivån i ditt grovfoder. 

Fodersorterna placerade i mitten ska 
användas vid normala förhållanden.
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Produktnamn Användningsområde

Spannmål Spannmål av olika slag som kan kombineras på olika sätt tillsammans med våra övriga foder.

Sojaprodukter Sojamjöl och Soja Denofa för direktleverans.

Rapsprodukter Rapsmjöl och ExPro® är bra proteinkällor och ett alternativ till sojamjöl.

Betprodukter Melass och Betfor® är fiber- och sockerfodermedel som är mycket smakliga och kan  
kombineras i foderstater på olika sätt.

Fett AkoFeed Gigant 60. Vegetabiliskt by-pass fett för högre fetthalt i mjölken.

Produktnamn Användningsområde

Addera Bas 350 En proteinmix baserad på rapsmjöl, Agrodrank 90 och fett. Passar i de flesta foderstater där 
man behöver lite extra protein.

Addera N 405 Enkel proteinmix med hög fett- och proteinhalt. Innehåller urea.

Addera N 440 Koncentrerad proteinmix med hög andel lättlösligt protein. Innehåller urea.

Foder utan soja eller oljepalmsprodukter Användningsområde

Addera Nära 410 Proteinmix som passar till de flesta foderstater.

Fetthaltshöjande foder Användningsområde

Addera Mega  405 Proteinmix med flertal olika proteinråvaror och vomskyddat fett som passar i de flesta 
foderstater.

Proteinmix
 Addera

Våra proteinmixar innehåller framförallt protein men även fett. Proteinmix ska blandas 
i blandarvagnar och kan kombineras på olika sätt beroende på val av foderstrategi. Att 
använda en proteinmix istället för att blanda råvaror själv på gård är ett tryggt och 
säkert sätt för en hög fodereffektivitet. 

Råvaror
Foderblandningar kan kompletteras med råvaror som blandas på gården och 
Lantmännen är en stor aktör på råvarumarknaden. För vissa råvaror erbjuder vi 
terminshandel. Vår slagkraft är den säkra tillgången på råvaror och väl fungerande 
direktleveranser. Observera att tillgång, pris och näringsinnehåll på råvaror varierar 
över året.

Addera Mega 440 Koncentrat foder med hög andel bypass protein och vomskyddat 
fett som passar till alla typer av grovfoder. 
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Produktnamn Användningsområde

Kraftfoder kalv

Sund Friskus Ett mycket smakligt specialdesignat kraftfoder till den unga kalven. Bidrar till bra vom-
utveckling och hög tillväxt. Används även till äldre djur som utfodras med säckad vara.

Färdigfoder till kor och ungnöt

Sund Bas Spannmålsblandning som används tillsammans med övriga foder på gården och i  
kombination med koncentrat eller råvarumix.

Sund Total Fiber Ett foder med ett fiberinnehåll som passar när vallfodret har högt energi- och  
proteininnehåll. Bästa alternativet till spätt bete.

Sund Total Norm Används i alla typer av foderstater oavsett vilken typ av grovfoder som ingår. Bästa  
alternativet till ungnöt.

Sund Total Amin Proteinstarkt färdigfoder som passar till alla foderstater där det behövs mer protein.

Koncentrat till kor och ungnöt

Sund Koppla Fiber Används i foderstater där det finns mycket protein men saknas fiber. Bästa alternativet till  
spätt bete.

Sund Koppla Norm Används i alla typer av foderstater oavsett vilka grovfoder och råvaror som  
finns på gården.

Sund Koppla Amin Extra proteinstarkt koncentrat med fokus på aminosyraprofilen och fettinnehåll.

Råvarumix

Sund Vässa Mix Proteinmix med extra högt fett- och proteininnehåll med fokus på aminosyraprofilen  
för optimal produktion.

Ekologiskt foder
Sund är benämningen på våra ekologiska foder. Ett foder som på ett smart sätt 
balanserar ditt hemmaproducerade foder. Det som avgör dina behov är mängden 
grovfoder, tillgång på råvaror samt fiber och proteinkvaliteten på gårdens foder.

Sund Total Amin
Sund Koppla Amin

Sund Total Norm
Sund Koppla Norm

Sund Total Amin
Sund Koppla Amin

Sund Total Fiber
Sund Koppla Fiber

600 NDF

400 NDF

Sund Bas

Sund Vässa Mix

Sund Total Norm

Sund Koppla Norm

110 Råprotein 190 Råprotein 

Förutom ekologiskt kraftfoder har vi såklart även mineralfoder och saltstenar som är tillåtna att använda inom ekologisk 
produktion. Kontakta din säljare så berättar de mer om hur du på bästa sätt använder vårt sortiment för en lönsam produktion.

Diagrammet till höger visar vilket 
foder som passar bäst beroende på 
fiber- och proteinnivån i ditt grovfoder. 

Fodersorterna placerade i mitten ska 
användas vid normala förhållanden.
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Ladda upp inför  
laktationen!
Många av produktionsstörningarna som drabbar våra mjölkkor uppstår vid tiden runt 
kalvning. Ett väl genomtänkt management och fokus på näringsförsörjning under 
perioden tre veckor före till tre veckor efter kalvning lägger grunden för en framgångsrik 
laktation och är en tydlig väg till stärkt lönsamhet. I vårt nya koncept för kor vid tiden 
runt kalvning erbjuder vi produkter som möjliggör en problemfri övergång från sinko 
till högpresterande mjölkko! Produkterna kan användas var för sig eller i kombination 
anpassat efter besättningens behov.

Effekt Kalva och Effekt Kalva Cab 2000 

Protect Energibalans
X-Zelit

Bovikalc® 

Kalvning 3 veckor  
före 

2 veckor  
före 

1 vecka  
före Sinläggning 
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Produktnamn Användningsområde

Protect Strong Protect Strong är ett smakligt foder som förbygger energibrist hos kon. Innehåller de 
glukogena näringsämnena natriumpropionat, glycerol och propylenglykol i en väl avvägd 
kombination. Finns både i flytande och pelleterad form.

Protect Energibalans Ett flytande energitillskott som används vid tecken på begynnande acetonemi och som 
uppföljning efter veterinärbehandling.

Protect Lever T Protect Lever T stödjer och skyddar leverns funktioner. Innehåller vomskyddade ämnen  
som ökar leverns kapacitet och dess förmåga att hantera mobiliserat fett. Minskar risken  
för ketos och fettlever.

Effekt Kalva 
Effekt Kalva Cab 2000

Effekt Kalva och Effekt Kalva Cab 2000 är mineralfoder anpassade för sin-
kornas behov med lågt kalcium innehåll och ett högt innehåll av magnesium och E-vitamin. 
Effekt Kalva Cab 2000 har extra lågt CAB- värde.

X-Zelit X-Zelit binder kalcium från fodret och stimulerar på så sätt kons egen hormonellt styrda 
mobilisering av kalcium och fosfor från skelettet. Vid kalvning är kon väl förberedd att möta 
det kraftigt ökade kalcium-behovet.

Bovikalc® Bovikalc® ges i förbyggande syfte till kor med risk för kalkbrist - andrakalvare och äldre, kor 
med rörelsestörningar och kor med tidigare hög produktion. Bovikalc® kan också användas 
som komplement vid behandling mot pares.

Protect Lever T 

Protect Strong

Protect Energibalans

Bovikalc® 

Kalvning 1 vecka  
efter

2 veckor  
efter 

3 veckor  
efter

“Det finns fyra viktiga områden att ha koll på inför och 
under den första delen av laktationen; energiförsörjning, 
leverfunktion, mineralbalans och vitaminer”



Produktnamn Användningsområde

Galant Snabb Foder för intensiv köttdjursproduktion med sikte på snabb tillväxt. Galant Snabb är bästa 
valet till alla djurkategorier och speciellt bra till mellankalv och dikalvar på bete.

Galant Ordinär Färdigfoder för medel till hög tillväxt. Passar att använda till alla typer av grovfoder.

Galant N Prisvärt foder med lättlösligt protein som passar till alla typer av grovfoder. Innehåller urea.

Galax Utmärkt Koncentrat somfungerar i alla typer av foderstater oavsett vilka typer av grovfoder 
som ingår.

Grovfoderersättare Användningsområde

Galant Grov Ett foder som ersätter ensilage vid brist på grovfoder eller vid låga grovfodergivor. Passar till 
både mjölkkor och intensivt uppfödda tjurar. 

Komplett Grov Grovfoderersättare med lägre proteinhalt som kan användas till alla idisslare.

Soja och palmkärnsfria produkter Användningsområde

Galant Nära Ett färdigfoder helt utan råvaror från sojaböna och oljepalm. Råvarorna kommer i första  
hand från Sverige men när dessa inte räcker till ingår även råvaror från Europa.

Kraftfoder till köttdjur
Framgångsrik uppfödning av det växande djuret kräver en genomtänkt strategi. Vårt 
fodersortiment är utvecklat för att passa i alla typer av köttproduktion. Produkterna 
är väl beprövade och justerade under många års erfarenhet i fält, bland annat på 
individprövningsstationen för köttrastjurar i Gunnarp. Vi och våra kunder vet att de 
fungerar. Oavsett vilken strategi du väljer finns det en produkt som passar. Rätt foder till 
rätt djur vid rätt tillfälle har avgörande roll för ditt ekonomiska resultat.

Foderstat med Galant och ett grovfoder av normal kvalitet

Foderåtgång till intensiva köttrastjurar

Foderåtgång till intensiva mjölkrastjurar

Beräknad foder
åtgång till kött 
och mjölkrastjurar 
vid 16 resp. 14  
månaders ålder

Lev vikt, kg Tillväxt g/dag Vallfoder, kg ts Galant

300–400 1.800 3,3 5,3

400–500 1.800 4,5 6,5

500–650 1.800 5,5 7,2

Grovfoder, kg ts 850

Galant, kg 1.400

Grovfoder, kg ts 1.200

Galant, kg 1.600

Lev vikt, kg Tillväxt g/dag Vallfoder, kg ts Galant Snabb Galant Ordinär

100–150 1.300 1,0 3,0

150–300 1.300 2,3 4,0

300–450 1.300 3,0 5,0

450–600 1.300 3,7 6,3

Exempel på foderstat 
till köttrastjur med 
slaktålder 14 mån.

Exempel på foderstat 
till mjölkrastjur med 
slaktålder 16 mån 
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Kons behov Ensilage/bete, 11 kg ts + Effekt Fruktsam, 100g

per dag per dag % av norm per dag % av norm

Koppar, mg 120 75 60% 100 145%

Zink, mg 495 320 65% 620 190%

Mangan, mg 220 690 315% 230 420%

Selen,mg 2,2 0,45 20% 5 245%

A-vitamin, IU 32 000 0-66 000 0-200% 32 000 100-300%

D-vitamin, IU 11 000 0 0% 12 000 110%

E-vitamin, IU 1 100 660 60% 600 115%

Utfodring Dikor

Ett väl anpassat grovfoder är ofta tillräckligt för att tillgodose dikons olika behov av energi och protein. Näringsbehovet 
varierar mycket under dikoåret och det är viktigt att styra utfodringen efter kornas hull och kondition. Grovfoder som 
vallfoder av medelkvalitet, helsädensilage och halm är lämpliga foder till dikor. Vid lågdräktighet så är det viktigt att ge 
mycket foder med lägre energiinnehåll för att hålla kon mätt och sysselsatt utan att hon blir för fet. Under digivningen bör 
ett grovfoder med medelhög energi och god smaklighet ges för att maximera mjölkproduktionen och därmed kalvens 
tillväxt.

13Allt för nöt 2019

Oms energi MJ/kg TS Råprotein,  g/kg TS NDF,  g/kg TS

Dikor, sin 8,5-9,5 100-120 550-650

Dikor, lakt 10-10,5 130-160 500-550

Lämpligt näringsinnehåll till dikor

Dikor behöver mineralfoder

Under hela året är det viktigt att komplettera med mineralfoder. Oavsett vilket grovfoder som ges så räcker det inte till för 
att försörja dikons behov av spårämnen och vitaminer. I tabellen nedan ses att vid full giva av vallfoder av medelkvalitet 
får en digivande ko brist på flera viktiga spårämnen som koppar, selen och zink. Kopparbrist är inte helt ovanlig och ger 
sämre tillväxt, sämre fertilitet och håravfall hos djuren. Zink behövs vid bildningen av många viktiga enzymer i kroppen. 
Selen samverkar med e-vitamin och är mycket viktig för immunförsvaret, cellbildningen och fertiliteten. 

Vitamininnehållet i grovfoder är mycket varierande och eftersom de bryts ner under lagring kan man räkna med att ensi-
lage och hö har mycket låga halter av såväl A-, D- och E-vitamin. För dikor är framförallt D-och E-vitamin viktiga. 
D-vitamin behövs för skelettets uppbyggnad och brist kan bland annat orsaka kalvningsförlamning. E-vitamin är mycket 
viktig för immunförsvaret och brist kan ge sämre djurhälsa och muskeldegeneration hos kalven. Med 100 gram mineral-
foder per dag så täcks dikons behov av vitaminer gott och väl.
 
Dikorna skall alltid ha tillgång på både saltsten och mineraler. Använd Effekt Fruktsam till rekryteringskvigorna och 
digivande kor samt Effekt Kalva eller Effekt Kalva CAB 2000 till sinkorna. Ta hjälp av vår mineralguide för att hitta rätt 
mineralfoder till dina djur. Utfodra gärna mineralfoder i en utfodringsutrustning anpassad för bete och placera även  
saltstenen här. Djuren skall ha fri tillgång på rent vatten.

Exempel på en digivande dikos behov av spårämnen och vitaminer, hur mycket hon får i sig via grov
fodret samt via grovfoder och mineralfoder

Allt för nöt 2021/2022 13



Hälsoprodukter kalv
 
De vanligaste kalvsjukdomarna är olika typer av diarréer. Bra råmjölksrutiner, bra stallmiljö och god hygien minskar risken 
för att kalvarna drabbas. Genom att upptäcka diarréer tidigt kan kalven behandlas och snabbt komma i balans igen. Läs  
mer i vår broschyr ”Fokus på kalvhälsa”.

Mjölknäringar till kalvar

Produktnamn Användningsområde

Konnect Kavat Kalvnäring av högsta kvalitet. Mycket högt proteininnehåll med en välbalanserad aminosy-
raprofil som möjliggör optimal tillväxt. Passar i alla utfodringssystem.

Konnect Rustik En näringsrik kalvnäring med hög löslighet och bra smältbarhet. Passar till alla typer av 
uppfödning av kalvar och i alla utfodringssystem.

Royal En skummjölksbaserad kalvnäring med mycket hög halt av skummjölk, 40 %. En mycket 
smaklig produkt som passar särskilt bra till de yngsta kalvarna. Royal är inte lämplig att syra.

Topstart En bra och prisvärd kalvnäring med en god balans mellan protein och energi. Innehåller 
probiotika för friskare kalvar. Passar i ammor med omrörare och i hinkutfodring.

Kraftfoder till kalvar

Produktnamn Användningsområde

Idol Ett specialdesignat kraftfoder till den unga kalven som används under de tre första  
månaderna. Ett mycket smakligt foder som bidrar till en bra vomutveckling.  
Passar till alla kalvar.

Produkter för god kalvhälsa

Produktnamn Användningsområde

Protect Elektro (ersätter Protect 
Saltbalans Nöt)

Välbalanserad elektrolytlösning som snabbt och effektivt återställer vätske- och saltbalansen 
hos kalven. Den innehåller dessutom ämnen som stimulerar kroppen att producera det 
vätskereglerande ämnet AS-faktor (antisekretorisk faktor) som stimulerar det naturliga 
försvaret mot mag/tarmstörningar. Används med fördel förebyggande inför stressande 
situationer. Kan blandas med både vatten och mjölk.

Diakur Plus Elektrolyt som kan används både vid akut diarré och i förebyggande syfte. Elektrolytlösningen 
återställer snabbt och effektivt vätske- och saltbalansen i mage-tarm. Blandas med helmjölk 
eller mjölkersättning. En förpackning på 3 kg pulver räcker till ca 3 kalvar med diarré.

Vitaladd Vitaladd är ett vitamin och mineralkomplement som blandas med helmjölk för att 
säker ställa tillförseln av nödvändiga mineraler och vitaminer. Innehåller citronsyra vilket 
sänker pH och förbättrar den hygieniska kvaliteten på helmjölken. 

Coloboost Kalv Coloboost innehåller cirka tio procent kolostrumpulver samt bidrar med pre- och probiotika, 
nödvändiga vitaminer och immunoglobuliner, spårelement samt energi. Coloboost ersätter 
inte råmjölk, men är ett komplement till råmjölk.

Kalv
Ge kalven en bra start! Oavsett om kalven ska födas upp som rekryteringskviga eller 
för slakt är det extra viktigt att ge den lilla kalven en bra start, det gynnar tillväxten 
under hela tillväxtperioden. För att ge den de bästa förutsättningarna måste både 
kalvens hälsa och utfodring vara den allra bästa. Våra produkter säkerställer att du får 
starka och friska kalvar med hög tillväxt. Läs mer om kalvuppfödning i vår broschyr 
”Satsa på kalven”.

NYHET!
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Rekryteringskvigan
Ge kvigan en god start och nå en inkalvningsålder på 24 månader. En god start ger väl 
utvuxna kvigor med hög inkalvningsvikt, lägre inkalvningsålder och högre avkastning 
i första laktationen, Målet med kviguppfödning bör vara att kvigan ska kalva in vid 24 
månaders ålder och då ha en vikt på 550-600 kg.

Tillväxtrekommendation

En väl planerad och genomförd utfodring av rekryte-
ringskvigan minskar risken för tidig utslagning på grund 
av låg avkastning, dålig djurhälsa eller fruktsamhet. 
Tillväxtplaneringen börjar redan vid födseln. Nedan-
stående tabell visar min. tillväxtrekommendationer för 
rekryteringskvigor:

Korrekt foderstat och strategisk betesplanering kan vara 
sätt att öka tillväxten och därmed minska uppfödnings-

tiden och uppfödningskostnaden i svenska mjölkko- 
besättningar.

Utfodringsrekommendationer

Fortsätt med Idol någon eller några veckor efter avvänj-
ning och fasa sedan över till Elegant. Elegant utfodras 
med 1 kg per dag från Idol-periodens slut fram till 
inkalvning. 

Beroende på grovfoderkvalitet kan Elegant utfodras som 
enda kraftfoder under förutsättning att tillväxtmålen 
uppnås. Vid grovfoderkvaliteter under 10 MJ behöver 
foderstaten kompletteras med färdigfoder eller spann-
mål. Elegant är sammansatt så att kvigan kan ha en fort-
satt hög tillväxt utan att sätta fett. Foderstaten bör alltid 
kompletteras med mineralfodret Effekt Fruktsam.

Ålder Tillväxt

0-3 månader 750-1000 g/dag

3-12 månader 750 g/dag

12-24 månader 800 g/dag

Kraftfoder till rekryteringskvigor

Produktnamn Användningsområde

Elegant Elegant är ett specialdesignat färdigfoder till rekryterings-kvigan. Det är sammansatt för att 
ge muskeltillväxt utan fettansättning och resliga kvigor med stor kroppsvolym.
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Produktnamn Användningsområde

Effekt Optimal
Mixa Optimal*

Ett standardmineralfoder som är utmärkt som enda mineralfoder till de flesta djur. Passar 
utmärkt till foderstater baserade på de vanliga svenska fodermedlen som vall, majs, 
spannmål och raps. Vårt bästa alternativ när man inte analyserat sitt grovfoder.

Effekt Intensiv
Mixa Intensiv*

För intensiva köttdjur och mjölkkor. Innehåller mycket kalcium. Bra vid höga kraftfodergivor 
och foderstater med mycket fosforrika fodermedel.

Effekt Magnesium*
Mixa Magnesium*

Ett mineralfoder förstärkt med extra magnesium. Passar särskilt vid kalciumrika grovfoder,  
t ex ekologiska och klöverrika vallar.

Effekt Koppar
Mixa Koppar*

Mineralfoder innehållande extra koppar i form av kopparkelat. Användas när man vet att 
grovfodret innehåller en låg halt av koppar eller hög halt av molybden och zink.

Effekt Grund Ett enkelt och prisvärt mineralfoder. Mineral- och vitamininnehållet är anpassat för att 
uppfylla alla minimibehov hos växande djur. 

Effekt Fruktsam Specialmineralfoder för dikor och rekryteringskvigor. Optimerad för hondjur som ska utvecklas och 
bli dräktiga. Passar i kombination med en grovfoderbaserad foderstat. Innehåller extra vitaminer, 
selenjäst.

Effekt Klöv Mineralfoder för djur med klövproblem. Innehåller extra biotin och koppar för att  
stärka klövarna.

Effekt Xtra Mikro Ett mineralfoder med tillsats av organiskt bundna spårämnen. Ett bra  alternativ i besätt-
ningar med diffusa produktionsstörningar eller i foderstater med mycket rena råvaror.

Effekt ProVom Den nya generationens mineralfoder med eteriska oljor, CRINA® Ruminants. Med Crina 
Ruminants stabiliseras mikrobbalansen i vommen. Nedbrytningsgastigheten av stärkelse 
och protein sänks så att mer näring passerar vidare till tarmen. Crina Ruminats hämmar 
också tillväxten av bakterier som bryter ner protein till ammoniak. Sammantaget leder detta 
till ökat foderutnyttjande och mer mjölk. Kan användas i alla foderstater. 

Mixa TMR* Ett mineralfoder med höga nivåer av både spårämnen, så som koppar, mangan, zink, selen, 
kobolt, och alla viktiga  vitaminer

Effekt Mjölka Sund* Ett mineralfoder som passar för ekologiska mjölkkor och dikor. Extra högt magnesiuminne-
håll och moderat kalciumnivå för att möta upp det ofta kalciumrika ekologiska grovfodret. 
Svavelhalten är väl tilltagen för att gynna proteinbildningen i vommen vilket är extra positivt 
närfodermedel som åkerböna, vall och ärtor används.

Effekt Växa Sund* Mineralfoder för kvigor och stutar i ekologisk produktion. Lite extra kalcium för att möta de 
växande djurens behov av kalk för bra muskelansättning och skelettbildning. Svavelhalten är 
väl tilltagen för att gynna proteinbildningen i vommen vilket är extra positivt när fodermedel
som åkerböna, vall och ärtor används. Hög halt av E-vitamin för att stärka immunförsvaret.

Effekt Kalva* Sinkomineral med organiskt bundet selen till sinkor, inkalvande kvigor och dräktiga dikor. 
Innehåller både natriumselenit och organiskt bunden selenjäst. 

Effekt Kalva CAB Sinkomineral med organiskt bundet selen till sinkor, inkalvande kvigor och dräktiga dikor. 
Innehåller både natriumselenit och organiskt bunden selenjäst. Lämplig att använda om man 
tidigare drabbats av eller befarar problem som kan härröras till selenbrist.
Lågt CABvärde < -3500 eq.

Mineralfoder
Friska djur med hög produktion kräver bästa tänkbara förutsättningar. Det finns inga
genvägar om man vill skapa lönsamhet i mjölk- och köttproduktionen.

Effekt/Mixa
 
Effekt är ett sortiment av smakliga och optimerade mineral-
foder. Sortimentet innehåller så väl basmineralfoder som 
specialanpassade sorter för olika djurkategorier. Effekt 
mineralfoder är granulerade. Våra Mixa mineralfoder 

håller samma höga standard som våra Effekt men  
är specialdesignade för blandarvagnar. Använd vår  
mineralguide för att hitta rätt mineralfoder.

* Tillåten att använda i ekologisk produktion.
16



Grunden till en lönsam djurhållning är att få en noggrant balanserad foderstat som förutom tillräckligt med energi och 
protein också innehåller mineraler, spårämnen och vitaminer i rätt proportioner. Även om inte bristerna syns för ögat 
kan djurens hälsa och produktion påverkas negativt. Scehmat nedan kan användas för att hitta rätt bland våra 
mineralfoder.

Mineralfoderguide

Sinkor

Kvarbliven efter-
börd, Kalvnings- 
förlamning

Inga problem Effekt Kalva*

Effekt Kalva CAB

Lakterande

Effekt Fruktsam
Effekt Mjölka Sund*

Effekt Intensiv
Mixa Intensiv*

Effekt Optimal
Effekt Mjölka Sund* 
Mixa Optimal*

Effekt Intensiv
Mixa Intensiv*
Effekt Mjölka Sund* 
Effekt Grund

Effekt Intensiv
Mixa Intensiv*

Effekt Intensiv
Mixa Intensiv*Mycket raps

Färdigfoder

Hög andel klöver 
i vallen

Rena gräsvallar

Majsensilage
Helsäd

Lite grovfoder

Mkt grovfoder

Diko

Effekt Fruktsam
Effekt Växa Sund*

Effekt Optimal
Mixa Optimal*

Grovfoder

Grovfoder
Växande

Kraftfoderrik
Drank/Raps

Effekt Intensiv
Mixa Intensiv*

Rekryterings-
kvigor

Tjurar
intensiv

Tjurar
extensiv

*Tillåten att använda i ekologisk produktion
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Tillskott
Ibland krävs det något extra för att hålla en jämn och hög produktionsnivå. Tillskott är 
produkter som på olika sätt bidrar till att öka djurens välbefinnande och lösa eventuella 
problem. Djuren ska må bra och snabbt få hjälp om problem uppstår. Då håller du 
djurhälsa, produktion och lönsamhet på en jämn och hög nivå.

Salt och kalk
 
Salt är det enda ämne som djur kan känna att de har 
ett behov av. Även om djuren får mineralfoder är deras 
saltbehov oftast inte tillgodosett. Ett vanligt tecken på 
att djur har saltbrist är att de dricker urin eller tuggar/
slickar på varandra och inredningen. Kalcium är den 
vanligast förekommande mineralen i nötkreaturens 

kropp och har stor betydelse för skulettbildande och en 
mängd andra funktioner i kroppen så som överföring av 
nervimpulser till muskler samt blodkoagulering. Salt 
och kalk är enkelt och billigt att utfodra med. Enklast är 
det att sätta ut några slickstenar på foderbordet eller att 
blanda i löst salt i mixervagnen.

Produktnamn Användningsområde Förpackning

Slicksten SP Universal Slicksten av naturligt stensalt med hög smaklighet. Berikad  
med spårämnen.

10 kg

Slicksten SP natursten Slicksten som består av naturligt stensalt utan tillsats av 
spårämnen.

10 kg

Slicksten KNZ 100 Slickstenar tillverkade av vakuumsalt. Vakuumsalt innehåller ren 
natriumklorid och är den renaste formen av salt.

2 kg, 10 kg, 25 kg

Fodersalt i säck Ett medelgrovt naturligt stensalt som passar de flesta behov. 
Fungerar mycket bra i blandarvagnar.

Säck: 25 kg 
Storsäck: 1000 kg

Kalk Foderkalk används för att komplettera foderstaten med kalcium. Säck: 15 kg
Storsäck: 1000 kg

Jäst och buffert
 
Friska magar ger friska djur. Jäst stimulerar tillväxten av nyttiga mikroorganismer i mage och tarm. Genom att tillsätta 
en buffert i foderstaten motverkar man pH-sänkningen och risken för att djuren ska drabbas av SARA.

Produktnamn Användningsområde Förpackning

Diamond V Diamond V är en fermenterad jästkultur och innehåller ett stort 
antal särskilt utvalda näringsämnen för mikroorganismerna i 
vommen. Diamond V ökar mikroorganismernas förmåga att 
omsätta en större mängd foder, stimulerar till en ökad aptit och 
förbättrar näringsupptaget. Diamond V är tillåten att användas i 
ekologisk produktion. 

Säck: 25 kg

Acid Buf Acid Buf® är en effektiv buffert för vommen som består av kalkrika 
marina alger. Den unika strukturen i Acid Buf® bryts långsamt ner i 
vommen vilket gör att man får en effektivare buffertkapacitet jämfört 
med tex natriumbikarbonat. Buffertkapaciteten håller sig dessutom 
längre och givan är lägre.

Säck: 25 kg
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Tillskott är produkter  
som på olika sätt bidrar 

till att öka djurens 
välbefinnande och lösa 

eventuella problem.

Produktnamn Torr Flytande Problem/behov Förpackning

Protect ADE X Fertilitetsstörningar, svag brunst omlöp
Foderstater utan vitaminiserade råvaror eller vid sämre grovfoder

Säck: 25 kg

Protect E-Sel X X
Stressituationer som miljöombyten, transport samman-slagning 
av djurgrupper, foderbyten mm

Hink: 3 kg
Säck: 25 kg, 600 kg
Dunk: 1 l, 25 l

Protect E-sel Hög X Vid användning av färsk, syrad eller gastät lagrad spannmål Säck: 25 kg

Protect B-vit B-vitamin är flytande vitamintillskott som innehåller ett komplex  
av B-vitaminer. B-vitamin kan användas vid vomstörning. B-vitamin 
påverkar pälskvaliteten och ges som ett extra tillskott vid 
päls fällning och glanslös hårrem.

Dunk: 1 l, 25 l

Protect Biotin X Biotin är ett flytande vitamintillskott som används vid problem med klövar. Dunk: 1 l, 25 l

Vitaminer
 
Genom att ge djuren vitaminer i förebyggande syfte ökar man chansen att de ska må bra och producera mer. 
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Hitta din säljare!

Michaela Källner
Jönköping
010-556 16 53
michaela.kallner@
lantmannen.com

Elena Rönnqvist
Skövde
010-556 59 62
elena.ronnqvist@
lantmannen.com

Ann-Catrin Nilsson
Karlstad
010-556 26 68
ann-catrin.nilsson@
lantmannen.com

Fia Johansson
Vimmerby
010-556 18 33
fia.johansson@lant-
mannen.com

Sven Gustafsson
Falkenberg
010-556 21 85
sven.gustafsson@
lantmannen.com

Alexander  
Runesson
Falkenberg
010-556 21 81
alexander.runesson@
lantmannen.com

Emma Mellgren
Kalmar
010-556 27 88
emma.mellgren@
lantmannen.com

Anne Svensson
Eslöv
010-556 05 93
anne.svensson@
lantmannen.com

Jonas Kohkoinen
Övertorneå
010-556 19 79
jonas.kohkoinen@
lantmannen.com

Pernilla Ekdahl 
Uddevalla
010-556 27 59
pernilla.ekdahl@
lantmannen.com

Marina Aspgren
Enköping
010-556 19 19
marin.aspgren@
lantmannen.com

Martin Johansson
Skänninge
010-556 17 75
martin.z.johansson@
lantmannen.com

Caroline Leo
Falköping
010-556 04 75
caroline.leo 
@lantmannen.com

Ulf Bengtsson
Värnamo
010-556 20 47
ulf.bengtsson@ 
lantmannen.com

Eva Jenssen
Mörarp
010-556 96 83
eva.jenssen@
lantmannen.com

Anders Seeman 
Kristianstad
010-556 05 62
anders.seeman@
lantmannen.com

Jörgen Lundkvist
Piteå
010-556 24 79
jorgen.lundkvist@
lantmannen.com

Anna Kylén
Uppsala
010-556 33 03
anna.kylen@lant-
mannen.com

Sofie Winding
Eskilstuna
010-556 90 27
sofie.winding@ 
lantmannen.com

Johanna  
Svärdhagen
Hammenhög
010-556 84 29
johanna.svardhagen@
lantmannen.com

Louise Jonsson
Kalmar
010-556 16 37
louise.jonsson@
lantmannen.com

Tilde Larsson
Gotland
010-556 86 02
tilde.larsson@ 
lantmannen.com

Linda Axelsson
Gotland
010-556 98 27
linda.axelsson@ 
lantmannen.com

Lena Oskarsson
Östersund
010-556 23 67
lena.oskarsson@
lantmannen.com

Sofia Jansson
Umeå
010-556 38 21
sofia.jansson@ 
lantmannen.com

Örjan Sjöström
Örnsköldsvik
010-556 24 27
orjan.sjostrom@
lantmannen.com

Karin Andersson
Bollnäs
010-556 18 35
karin.y.andersson@
lantmannen.com

Tomas Nilsson
Luleå
010-556 23 73
tomas.x.nilsson@
lantmannen.com

Kristina Eriksson
Uppsala
010-556 27 78
kristina.eriksson@
lantmannen.com

Lantmännen är alltid tillgängliga. Du kan beställa foder i vår 
e-handel dygnet runt – året om. Svarar inte din säljare så når du 
kundtjänst på 0771-111 222, och i LM2 kan du få både kunskap 
och hjälp: lm2.lantmannen.com. Välkommen!


