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E DE L Får erbjuder ett komplett högkvalitativt fodersortiment, såväl till intensiv lammuppfödning som till små 
hobbybesättningar. Våra foder är noga sammansatta av högkvalitativa råvaror och är utvecklade tillsammans, och för 
modern lammproduktion. Mineralfoder är nödvändigt i de flesta fall och speciellt viktigt är det om hemmaproducerat 
foder används. För att få en väl fungerande produktion med friska, högpresterande djur finns olika typer av 
fodertillskott. 
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Analysdeklaration  EDEL Får EDEL Lamm EDEL  

Komet 290  
EDEL  

Topp E lton 
EDEL  

Topp Malte 
Harmoni  
U4 Får 

NORFOR nr. 215-900 215-901 215-225 205-680 205-685 215-690 

Innehåll per kg Ts 
Energi MJ 13 13,6 13,3 14,8 15,8 13,5 

Råprotein g 180 230 290 295 360 190 

Smb Rp g 150 198 245 270 330 161 

AAT g 100 112 148 123 145 92 

Råfett g 52 58 70 95 125 48 

Stärkelse g 285 210 80 180 105 370 

NDF g 275 235 275 182 180 215 

Kalcium g 13 12 10 9,5 4,4 11 

Fosfor g 5,4 5,0 7,8 7 8 4,7 

Magnesium g 3,4 3,2 5,2 5,8 3 3,2 

Kalium g 9,5 12,5 14 8,3 11 9,0 

Natrium g 6 9,2 5,3 6 0,5 6 

Ts halt % 87 87 88 88 89 87 

Fodertillsatser per kg 
Vitamin A IE 7000 11000 9000 9000 0 7000 

Vitamin D IE 2000 2800 3000 3000 0 2000 

Vitamin E mg 65 100 60 60 0 65 

Koppar mg 0 0 11 10,4 0 2,9 

Selen mg 0,4 0,4 0,6 0,6 0 0,4 

E DE L Får ett färdigfoder som tillsammans med grovfoder ger dina får all den näring de behöver. Vid små 
färdigfodergivor, komplettera med mineralfoder. EDEL Får utfodras till tackor, lamm och baggar.  
Tackor har ett mycket skiftande näringsbehov under fåråret. Från ett ganska lågt underhållsbehov under sintid och 
lågdräktighet till nästan det tredubbla under digivningen. Börja tillskottsutfodra tackorna senast 8 veckor innan 
lamning med 0,3-0,5 kg per dag beroende på grovfoderkvaliten. Under digivningen ökas givan till 0,5-1,0 kg per dag 
beroende av antalet lamm. 
Lamm rekommenderas ha fri tillgång fram till 12 veckor ålder. Utfodras lämpligast i lammkammare.  
 

E DE L Lamm* ett färdigfoder för intensiv lammproduktion, speciellt framtaget för hög lammtillväxt och bästa 
slaktkropp. EDEL Lamm är smakligt och består av kvalitetsråvaror. Ge lammen fri tillgång från födsel fram till slakt, 
eller upp till 10-12 veckors ålder då givan begränsas. Lammen ska alltid ha tillgång till grovfoder av bästa kvalitet. 



E DE L Komet 2 9 0  ett allroundkoncentrat. Passar de flesta fårraser. Utfodras tillsammans med grovfoder och 
spannmål av normal kvalitet. Blandningsrekommendation är 35 % koncentrat, 65 % spannmål. Komplettera med 
mineralfoder. Följ EDEL Fårs utfodringsrekommendation. 

Ekologiska foder 

E DE L Topp E lton E ko är ett välbalanserat toppfoder innehållande baljväxter, raps och soja. Det används 
tillsammans med grovfoder och spannmål.  

E DE L Topp Malte E ko** är ett kraftfullt koncentrerat toppfoder som utfodras i små mängder. Används som 
enda proteinfodermedel tillsammans med grovfoder och spannmål eller tillsammans med gårdens egna 
proteinråvaror. 

Harmoni U4 Får* fodret för dig som har tidig lamning och vill uppnå en så ekonomisk och gynnsam produktion 
som möjligt. En bred råvarubas med flera olika proteinkällor bidrar till ett smakligt och högvärdigt foder som utfodras 
till tackor, lamm och baggar. Se utfodringsråd under EDEL Får.. 

*endast pall 

** endast bulk 

Lammnäring 
 

Lammextra en svensk, smaklig skummjölksbaserad lammnäring som innehåller probiotikaprodukten Profeed som 
stimulerar lammets tarmflora och immunförsvar. Lammextra har högt innehåll av råfett och E-vitamin.  
 

Halmalac en mycket prisvärd lammnäring för alla typer av lammuppfödning, innehåller prebiotikan Imagro som 
tillför mjölksyre-producerande bakterier och organiska syror. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*för komplett analys  www.spannex.se 

Näringsinnehåll per kg Lammextra Halmalac 
Råprotein % 23 23 

Råfett % 25 22 

Råaska % 6,5 8 

Oms energi MJ 21 19,3 

Kalcium % 0,9 0,8 

Fosfor % 0,7 0,7 

Magnesium % 0,12 0,15 

Tillsatser per kg    
Vitamin A IE 25000 55000 

Vitamin D3 IE 5000 4500 

Vitamin C mg 200 120 

Vitamin B1 mg 6 16 

Vitamin E Mg 200 80 



Mineraler 
 

 
 
 
 

 
 

 
  Fodertillskott 
 
C rystalyx E xtra High Energy alternativt C rystalyx Organyx för ekologisk produktion är ett näringstillskott 
som fungerar som en ”grovfoderbooster”. Den ger ca 10-15% högre grovfoderintag och högre smältbarhet. 
Produkten är idealisk för får och lamm på bete eller i lösdrift. Crystalyx fungerar så att djuren endast kan slicka i sig 
produkten, detta gör Crystalyx drygt. Tackor med fri tillgång till Crystalyx ger tyngre lamm, ger mer di och flushas fullt 
ut. 
 

Ketona E nergy ett e�ektivt blodsockerhöjande, pelleterat fodertillskott som hjälper tackan med 
energiförsörjningen inför lamning och under digivning. Ge 0,5 – 1hg per tacka och dag från 14 dagar före lamning 
och utfodra i 6-8 veckor beroende av lammantal och grovfodrets näringsinnehåll.  
 

V itaminer vi har ett brett utbud av både flytande och torra, granulerade vitaminer. De som oftast används är

 

Adesangranulat täcker djurens behov av A-, D- och E- vitamin. Dessa tre vitaminer är viktiga för djurets tillväxt, 
kött- och mjölkproduktion samt stärker djurets immunförsvar.  
E -V itol ett torrt E-vitamin med selen, jod och biotin och skall ges som komplement. E-Vitol kan strös direkt på eller 
blandas in i foder.  
 

S alt djur behöver fri tillgång på salt. Genom att minska tillgången på saltsten kan man reglera 
mineralfoderkonsumtionen. En tacka behöver generellt ca 20g mineral per dag. Äter djuren mindre än 10g per dag, 
bör man begränsa tillgången på saltsten, för att stimulera ökad mineralfoderkonsumtion. 

Götaland: Spannex AB 0521-262050
Svealand: AB Johan Hansson 018-660500
Norrland: AB Västerbottens Fodercentral 090-24240

KONTAKT:

www.edelfoder.se

 
J ermin Får ett smakligt och välbeprövat mineralfoder. 
Sammansättningen och råvaruurvalet är avsedd för 
foderstat med egen spannmål och normalt grovfoder. 
  
Vi rekommenderar en liten giva Jermin Får även till djur 
som utfodras med färdigfoder. Du kan välja mellan 
mineral med eller utan tillsatt koppar. Får har behov av 
koppar och det är ett fåtal raser tex texel och ostfrisiska 
mjölkfår som är kopparkänsliga. Får är flockdjur och ska 
helst utfodras samtidigt med ca 10- 20g per djur och dag. 
  
På bete komplettera med Jermin Får i fri tillgång. Eller 
erbjud vår mineralbalja J ermin S likk som finns både med 
eller utan tillsatt koppar.  
 

 

Näringsinnehåll per kg 
J ermin Får 

mineralfoder 
J ermin S likk 
Mineralbalja 

NORFOR nr  215-620/621 215-624/623 
Kalcium g 125 120 
Fosfor g 70 80 
Ca/P - kvot  1,8 1,5 
Magnesium g 75 80 
Natrium g 70 100 
Zink mg 4000 5000 
Mangan mg 3000 4000 
Koppar mg 0 / 250 0 / 200 
Jod mg 200 150 
Svavel mg 0,5 0,3 

Kobolt mg 40 10 
Selen mg 40 15 
Vitamin A IE 300000 0 
Vitamin D IE 20000 0 
Vitamin E mg 4000 0 


