
 

 

Instruktioner för inskick av blötfoder 

Provburkar 

Inga blötfoder delas här på labbet. Blötfoder är så pass ohomogent att vi kan riskera att få 

missvisande resultat om provet delas felaktigt. Vi behöver därmed 1 provburk per analys, 

alltså 1 provburk per kryss som fylls i på följesedeln eftersom analyser kan utföras på olika 

avdelningar. 

 

Skicka endast in blötfoder i de provburkar som skickas ut från Eurofins. Används andra 

burkar kommer en administrationsavgift á 125:- att faktureras eftersom vi måste hälla över 

materialet i en korrekt burk som labbet accepterar.  

Temperatur 

 

Blötfoder måste skickas kylt, fryspåsar skickas alltid med när ni beställer provburkar från oss. 

Dessa behöver frysas innan ni skickar iväg ert paket. Blötfoderprov kan med fördel frysas om 

inte hygienisk/mikrobiologisk analys ska utföras, då måste provet enbart kylas. Det är viktigt 

att provet är fryst eller kylt under transporten till oss i Kristianstad för att undvika att det jäser 

eller på annat sätt förändrar sig eftersom det kan påverka slutresultatet.  

Transport 

Skicka i början av veckan för att göra chanserna så goda som möjligt att proven kommer fram 

innan helgen. Välj företagspaket eller ”PostNord Parcel”. Det är det enda sättet för proven att 

komma direkt hit till oss dagen efter det att ni skickar. 

 

Skickas proven på något annat sätt så kommer proven hamna på Coop i Kristianstad som 

först måste skicka ut en följesedel till oss innan vi kan hämta proverna. Detta brukar ta 3-5 

dagar, på den tiden hinner proven bli dåliga. 

 

Prov som ska skickas för hygienanalys måste vara oss tillhanda senast på torsdagen, inga 

hygienprov skickas på fredagar eftersom dessa analyser kräver att analysen sätts igång 

samma dag som de ankommer. Ankommer hygienprov på en fredag så kontaktas kunden för 

att skicka in nya prov. 

 

Prov som ska ha näringsanalyser och ankommer på en fredag fryses i Kristianstad och 

skickas till labb nästkommande arbetsdag. 


