
Denne løsningen kan brukes for innsending av prøver på opptil 2 kg til Eurofins Agro.  
Porto blir fakturert sammen med analysene.

Postens «Retur av småpakker»
Dette er den raskeste måten å sende inn en prøve på med mindre man ønsker å sende prøvene med 
«Pakke over natt». Prøvene sendes som vanlig innenlands brevpost, men må ha en spesiell etikett 
som du enkelt skriver ut fra Postens nettside. Slik skriver du ut etiketten:

1. Klikk deg inn på  https://www.posten.no/retur/  
Skriv inn kode: AGRO-88206 og klikk på den røde 
knappen.

2. Fyll ut ditt navn og adresse.  
Dersom prøven veier mer enn 1 kg må du endre vektklasse på 
bestillingen (se gult merke). 
Skriv for eksempel «Grovfôrprøver» i feltet nederst. Klikk på den 
røde knappen. 

 

3. Du får nå opp din portokode. 
Klikk på den røde knappen.  

Returetiketten som da kommer opp, skrives ut 
på en vanlig printer. 

Slik bruker du Postens løsning for 
 «Retur av småpakker»



Etiketten ser slik ut:

4. Etiketten tapes godt fast på en konvolutt eller eske, som så postlegges. 
Her kan du bruke Eurofins Agro sine svarsendingskonvolutter til grovfôr (NB! la etiketten 
dekke den adressen som står der fra før) eller Postens esker med 6,5 cm tykkelse. Velges 
annen emballasje må lengde + bredde + høyde ikke være over 90 cm.

Husk å legge ved bestillingsskjema til alle prøver!
NB! Maks 2 kg i hver forsendelse.  
Det går som regel 2 grovfôrprøver per svarsendingskonvolutt eller pakke. 
             
5. Gjenta punkt 1-4 per konvolutt eller pakke. 
Samme portokode/etikett kan ikke brukes flere ganger! 
Eurofins Agro forbeholder seg retten til å fakturere innsender for faktisk ekstrakostnad 
dersom samme portokode brukes flere ganger.  

Eurofins Agros svarsendingskonvolutt for grovfôr
Det går fortsatt an å bruke vår standard svarsendingskonvolutt for grovfôr på samme 
måte som før, men Posten har besluttet at slike sendinger fra 01.01.18 normalt skal 
ta 3 virkedager. Bruk av Postens returløsning for småpakker skal ta to dager. Merk at 
det er Posten som er ansvarlig for disse løsningene og som dermed er ansvarlig for 
forsendelsestiden, ikke Eurofins Agro.

NB! Denne løsningen er nå både dyrere og tregere enn løsningen beskrevet over.
Vi anbefaler derfor at du bruker den tradisjonelle svarsendingskonvolutten som emballasje 
til Postens «Retur av småpakker». Pass på at etiketten du skriver ut dekker adressen på 
svarsendingskonvolutten. 

Våre svarsendingskonvolutter får du gratis hos din rådgiver, hos Norgesfôr og hos mange av 
Felleskjøpets anlegg.

Har du spørsmål eller problemer med løsningen?  
Du er alltid velkommen til å ta kontakt på kontakt på 92 23 99 99.


