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Under det första decenniet av 2000-talet tillämpades olika system parallellt för att beräkna 

foderstater till nötkreatur i Sverige. Till de olika systemen är olika kemiska analysparametrar 

av fodermedlen kopplade. Detta kan medföra svårigheter för köparen av foderråvaror och 

foderblandningar att jämföra olika produkter på marknaden då de deklareras på olika sätt. 

Parterna på marknaden bildade därför Samråd Nötfoder år 2009 i syfte att enas om en lista 

av parametrar för att beskriva ett nötkreatursfoder som minst bör finnas med i den frivilliga 

deklarationen på produktbladen. 

Samråd Nötfoder, som företrädare för en betydande del av marknaden för foderblandningar 

och foderråvaror till nötkreatur, har idag till syfte att skapa överenskommelser och guidelines 

i branschen när det gäller frivillig märkning av foder till nötkreatur för att underlätta 

jämförelser mellan olika foder. Gruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år, 

för att underhålla och vid behov förändra de överenskommelser som träffats. 

Samrådsgruppen rapporterar till Jordbruksverket (Forum foder) om nya överenskommelser. 

Det finns dock inget uppdrag från Jordbruksverket, utan gruppens arbete sker på frivillig 

basis. 

Gruppen består av följande representanter: Svenska Lantmännen (f.n. Cecilia Lindahl), Foder 

och Spannmål (f.n. Erik Hartman), Svenska Foder (f.n. Carolina Johansson och Erika 

Nyström), Johan  Hansson AB (f.n. Camilla Knutstedt), Swedish Agro (f.n. Marjo Lande), 

Vallberga Lantmän (f.n. Anna Ericsson), KLF (f.n. Katarina Mattiasson), Veterinär 

Foderkontroll & AAK(f.n. Anders Holmqvist), LRF Mjölk (f.n. vakant), Växa Sverige (f.n. 

Maria Åkerlind), NorFor (f.n. Patrik Nordgren, Rådgivarna Sjuhärad (f.n. Emelie 

Wickström), Skånesemin (f.n. Jannike Andersson) och SLU (f.n. Mikaela Lindberg).  

Tolkningsguide: 

I parameterlistan listas de analysparametrar som deltagarna i Samråd Nötfoder enats om ska 

deklareras på produktblad som är kopplade till foderblandningar och råvaror till nötkreatur. 

Specialbeställda foder omfattas inte. Flertalet analysparametrar är inom gruppen frivillig 

näringsdeklaration. I det fall där ett annat värde för samma parameter deklareras på ett 

foderpartis följesedel gäller följesedelns värde över det som deklarerats på produktbladet. 

Produktbladets avsikt är att ge möjlighet till en översiktlig jämförelse mellan foder och 

återfinns vanligen på företagens hemsida samt anges i tabellsamlingar i branschen såsom t.ex. 

NorFor-tabellen kopplad till rådgivningsverktyget IndividRAM (Växa Sverige).  

Deklarationen ska vara baserad på någon av de analysmetoder som är listade för respektive 

parameter. För varje parameter finns ett intervall inom vilket det deklarerade värdet förväntas 

ligga.  


