
Grovfôrprøver er ferskvare og det gjelder å få dem raskt ti laboratoriet etter uttak. Eurofins Agro har 
gode logistikkløsninger for deg som skal sende grovfôrprøver. Benytter du Postens returløsning for 
småpakker og bruker kode AGRO-88206, så har vi som regel pakken på laboratoriet i løpet av et par 
dager. 

Raskt, enkelt og billig
Postens returløsning for smålakker er en raskt, enkel 
og billig måte å sende inn grovfôrprøver på. Prøvene 
sendes som vanlig innenlands brevpost, men må ha 
en spesiell etikett som du enkelt skriver ut fra Postens 
nettside. Du trenger kun en vanlig skriver og litt tape 
for å benytte løsningen. 

Så enkelt gjør du det:

1. Gå inn på  https://www.posten.no/retur/  
Skriv inn kode: AGRO-88206 og  
klikk på den oransje knappen «Søk».

2. Fyll inn ditt navn og adresse. Sett rett vektklasse på 
bestillingen og skriv «Grovfôrprøver» i feltet nederst. 
Klikk på den røde knappen for å få opp din returetikett. 

Etiketten ser slik ut:

3. Print ut etiketten og tape den godt fast på en svarsendingskonvolutt eller eske, som så postlegges. 
Se postens krav til forsendelsen på neste side. 

4. Gjenta punkt 1-3 for hver pakke som skal sendes. Hver etikett kan bare brukes en gang!

Rask og enkel innsending av grovfôrprøver



Krav og tips til forsendelsen
• Husk alltid å sende riktig utfylt bestillingsskjema sammen med hver prøve.

• Du kan sende flere grovfôrprøver i en og samme pakke, men pakken må aldri veie mer 
enn 2 kg. 

• Du kan bruke Eurofins Agro sin vanlige svarsendingskonvolutt som ytre emballasje. Pass 
på at etiketten dekker den adressen som står på konvolutten fra før!

• Du kan pakke peøvene i tykt gråpapir eller du kan sende dem i en eske. Posten krever 
at lengden på forsendelsen ikke overskrider 60 cm og at lengde+bredde+høyde ikke 
overskrider 90 cm. 

• Postens eske med målene 35x25x6,5 cm passer perfekt å sende inn i.

• Lever pakken på postkontoret elleri Post i butikk før siste frist innleveringsdagen, så 
sparer du en hel dag i postgangen. Ta også hensyn til helg og helligdager.

• Får du ikke sendt prøven samme dag som du tar den ut kan prøven kjøles/fryses før 
innsending.

• Emballasje finner du hos Norgesfôr, hos Fiskå Mølle og i mange av Felleskjøpets 
butikker. Du kan også spørre etter emballasje hos din rådgiver.

Innsending med standard svarsendingskonvolutt
 Selv om Postens returløsning for småpakker er både raskere og billigere enn innsending 
med svarsendingskonvolutten, kan du fortsatt bruke denne som før. Den er ferdig adressert 
og frankert og krever ingen innsats utover å legge prøven og bestillingsskjemaet inni og 
sende den med Posten. Enkelt og greit!

Vi hjelper deg gjerne! 
På våre hjemmesider www.eurofins.no/agro-testing/ finner du informasjon om vårt rikholdige 
utvalg av grovfôranalyser til både hest og drøvtygger. Der finner du også prislister, 
uttaksbeskrivelser og veiledning til analyseresultatene.  
Har du ytterligere spørsmål rundt grovfôranalyser eller innsending av prøver, kan du kontakte 
oss på grovfôr@eurofins.no eller på telefon 92 23 99 99. 


