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Svenska Foder som samarbetspartner
Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga 
säljare och återförsäljare. De hjälper dig gärna med både utfodringsfrågor 
och foderstater. 

Svenska Foder erbjuder ett brett sortiment av foder och tillskott för hästar i 
alla åldrar och livssituationer. Bredden ger dig möjlighet att skapa en optimal 
foderstat för just din häst.
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Vilka behov har min häst? Äter min häst rätt? Hur                 
presterar min häst bättre? Varför mår inte min häst bra? 
Hur bygger min häst upp rätt muskler? 

Det här är frågor som du som håller på med hästar brottas 
med. Hästens utveckling och de resultat den visar när den 
ska prestera avslöjar om ditt foder håller måttet.  Det här 
lägger vi allt vår fokus på i vår verksamhet.

Den kunskap vi har om hästen och fodertillverkning gör 
oss till en av landets ledande foderleverantör. Vi har mer än 
25 års erfarenhet. Vi följer och driver forskningen framåt. 
Vårt nära samarbete med flera av Sveriges bästa uppfödare, 
tränare, ryttare och kuskar ger oss en nyttig kontakt med 
verkligheten. Denna verklighet vill vi påverka, förändra och 

förbättra. 

Vårt eget varumärke för hästprodukter har namnet 
Hippo. Det är ett varumärke som oavbrutet ut-
vecklas för att följa den ledande forskningen runt 
om i världen. Det är idag ett framgångsrikt och 
populärt foderprogram som har foder för hästens 
alla behov och stadier i livet. 

Från och med i år har vi också tagit över varumärket 
Fibergi. Detta välrenommerade varumärke kom-

mer vi nu att utveckla vidare och visa upp en lite 
ny profil på. 

Din häst – vår kund
Svenska Foder erbjuder ett helhetskoncept för hästar som 
passar såväl dig som har travstall på över 100 hästar, som 
för dig som har en nyinköpt ponny eller en hopp- eller 
dressyrhäst på högsta tävlingsnivå. Ingen häst är förbisedd 
i vårt sortiment. 

Till vår hjälp har vi vår egen butikskedja och 240 stycken 
kompetenta återförsäljare som ligger väl utspridda över 
hela landet. Här hittar du intresserade och engagerade 
människor som kommer hjälpa dig att hitta rätt foder eller 
tillskott för just dina förutsättningar. Våra butiker och åter-
försäljare kan erbjuda ett brett sortiment med flera alternativ 
– även från andra framgångsrika foderleverantörer

Vår filosofi är enkel: Din häst är vår kund. Om inte vår 
kund är nöjd, gör vi inte vårt jobb. Och vi vill vara bäst 
på att göra vårt jobb. 

Vi bryr oss inte bara om din häst. Vi bryr oss 
också om dig. Därför har vi de flesta av Hippos 
foder i 15 kilossäckar!

Svenska Foder AB
Petra Oxelbrand 
Sälj- och produktchef



4
En produktguide från Svenska Foder AB Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Växel 0510-828 00 • Kundservice 020-83 00 00 • www.svenskafoder.se Bilder: Svenska Foder AB, DLG, Thinkstock, Equsana samt AW-foto.

Med reservation för ev. tryckfel och sortimentsförändringar. 

H
äs

ten
s S

ka
ffe

ri
Inledning
Hippo utnyttjar råvarornas fördelar
 Kvalitet rakt igenom
 Våra byggstenar till ett vinnande koncept  
 Näringsinnehåll i vanliga råvaror 
 Stärkelse i fokus 
Hippo - Foder för alla hästar och situationer
Hippofoder - Smakliga, koncentrerade & skonsamma
 HippoBas – För den normalpresterande hästen 
 HippoGrow – Proteinrika foder 
 HippoPro – Energirika foder 
 HippoTop – Foder utöver det vanliga 
HippoSelection
 HippoSelection Mineralfoder 
 HippoSelection Vitaminer
 HippoSelection Tillskott 
Fibergi
 Fibergi Bas
 Fibergi Low Carb 
 Fibergi Muscle Up
 Fibergi Power Perfect
 Fibergi Slobber Mash 
Equsana
 Färdigfoder 
 Koncentrat 
 Mineraler 
 Strukturfoder 
Råvaror och fodertillskott
Salt 
Grovfoderkvalitet
Vi gör dina analyser! Svenska Foders Laboratorium
Växtodling och vallfrö 
Vård och tillbehör 
I och runt stallet
Djur&Natur har vad du behöver!
Djur&Natur Butik - Vi jobbar för dig! 

3
6
7
8

10
11
12
14
16
17
18
19
22
22
24
26
28
28
29
30
30
31
32
32
33
34
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52

Innehåll



5



66

Blandningen är bäst
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Såväl för mycket som för lite av en  
aldrig så bra råvara kan vara fel.  
Blandningen är bäst.

Hippo utnyttjar råvarornas fördelar
Hästen är av naturen en gräsätare. Många moderna hästar förväntas dock prestera 
på en nivå där det är nästintill omöjligt att näringsförsörja dem på bara gräs. Det är 
många gånger främst energi som saknas. Fibrer av olika slag, framförallt från grov-
foder, utgör hästens huvudsakliga energikälla. Fibrer är skonsamma mot maghälsan 
och gynnar hästens vätskebalans men är inte särskilt energitäta. Stärkelse är en  
effektivare energiform. För mycket stärkelse i fel form riskerar dock att försämra såväl 
hästens magtarmflora som hälsa. Fett är en ur många hänseenden skonsam och ännu 
effektivare energikälla. Men också den har sina begränsningar. 

Hästen behöver dessutom mer än bara energi. Protein är ett exempel. Protein är 
uppbyggt av aminosyror, varav vissa är livsnödvändiga för hästen. Olika fodermedel 
innehåller olika mycket av olika aminosyror. Exempelvis är sojamjöl rikt på lysin 
medan proteinet i betfor innehåller en hög andel treonin som är en annan vik-
tig aminosyra till häst. Förutom energi och protein behöver hästen vitaminer och 
mineraler. Spannmål innehåller t.ex. mycket fosfor. Kliprodukter är rika på vitaminer 
och mineraler samt magvänliga fibrer. De innehåller i gengäld inte så mycket energi. 

Den perfekta råvaran finns nog inte. Men varje råvara har någon unik egenskap 
som tas tillvara genom att de kombineras i exakt rätt proportioner. Vad som är rätt 
proportioner varierar från häst till häst. Det är det vi utgår från när vi utvecklar vårt 
foderprogram. Vi balanserar våra foder så att de innehåller rätt mängd av energi, 
protein, mineraler, vitaminer, fibrer, stärkelse och en mängd andra näringsämnen 
samtidigt som hästens hälsa och prestation vägs in som minst lika viktiga parametrar.

Våra foderutvecklare förfogar över en stor databas där alla tänkbara råvaror ingår. 
Tack vare en lång erfarenhet och eget laboratorium är underlaget gediget och värden 
på allt ifrån energi och protein till minsta B-vitamin ingår i databasen. 

Det bästa fodret får vi fram genom att omsorgsfullt kombinera olika råvaror och 
olika energi- och proteinkällor. Ett avancerat datasystem gör det möjligt för oss att 
med en oerhörd exakthet jämföra olika råvarors inverkan på varje enskild produkt. 
Med stor kunskap och noggrannhet kombinerar våra foderspecialister de olika råva-
rorna i exakt rätt mängder för att få fram det optimala fodret. Det blir det bästa för 
hästen. Såväl för mycket som för lite av en aldrig så bra råvara kan vara fel.
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Rigorös kontroll
I Svenska Foders policy ingår också att varje parti tillverkat foder kontrolleras 
så att det uppfyller våra högt ställda krav. Där ingår bl.a. kontroll av närings-
innehåll och pelletskvalitet före leverans.

Kvalitet rakt igenom
Lönsamhet, handlingskraft, kvalitet och miljö är honnörsord och nyckelbegrepp i 
Svenska Foders verksamhet. Vår policy innebär exempelvis att vi koordinerar våra 
transporter för att minska kostnader och energiåtgång, att vi strävar efter att göra våra 
tillverkningsprocesser och utsläpp skonsamma för miljön och att vi ger råd om hur 
våra produkter skall användas för bästa produktionsresultat och minimerad miljö-
belastning. 

Vi provtar och kontrollerar hela råvaruflödet och har en ständig dialog med våra lever-
antörer för att kunna erbjuda ett säkert foder av högsta kvalitet. Detta är en spegling 
av våra ambitioner och den marknad vi arbetar med samt med de krav vi arbetar med 
genom ISO 9001, ISO 14001, GTP, 2BSvs, KRAV, SAM och SBA.



8

G
ru

nd
en

 ti
ll 

god
 kv

al
ite

t
Råvaror - Våra byggstenar till ett vinnande koncept
Svenska Foder har under flera decennier utvecklat och producerat kraftfoder till såväl hästar som lantbrukets produktionsdjur. Vi har under dessa år byggt upp en ansenlig 
informationsbank runt olika råvaror, innehållet i dessa samt hur de samverkar och påverkar djurens prestationer. Nedan kan ni läsa lite kort om olika råvaror.

Havre Korn Vete Majs Ärtor Värmebehandling Grönmjöl Vetefodermjöl

Stärkelsen i havre 
har en hög tillgäng-
lighet för hästen 
och är därför ett 
utmärkt foderme-
del till häst. Havre 
innehåller också 
mycket gynnsam 
fiber och energirikt 
fett.

Vanligt spann-
målsslag som kan 
utgöra hela spann-
målsgivan till de 
flesta hästar. 

Spannmålsslag med 
högt stärkelse-
innehåll. 

Innehåller mer 
stärkelse än de 
vanliga svenska 
spannmålsslagen 
och en hög andel 
fett och därför 
också mer energi. 
I många länder 
det billigaste och 
därför också van-
ligaste spannmåls-
slaget.

Proteinrikt foder-
medel med högt 
lysininnehåll.

Värmebehandlin-
gen görs av fram-
för allt spannmål 
för att förbättra 
stärkelsens ned-
brytning och till-
gänglighet.

Torkat och pel-
leterat gräs och 
lusern av hög 
kvalitet. Smaklig 
råvara med en 
gynnsam balans 
mellan protein, 
energi och fiber. 

Innehåller både 
en hög andel 
fiber och mycket 
energi. Positiv för 
pelletskvaliteten.

Vetekli Havrekli Betfiber Sojamjöl Sojaböna Majsgluten-
mjöl Linfrökaka Morötter

Ett högt innehåll 
av fosfor och 
B-vitaminer. Inne-
håller mer protein 
än vetekärnan. 
Mycket fiber vilket 
är bra för mag-
tarmfunktionen 
och hästens vätske-
hållande förmåga.

Koncentrat av 
havrens gynn-
samma fibrer. Ger 
bra tuggmotstånd, 
längre ättid och är 
positivt för mag-
tarmfunktionen.

Fiber från socker-
betan med ett 
högt innehåll av 
smältbar fiber. 
Betfiber har visat 
sig ha en vatten-
hållande förmåga 
i tarmen, vilket 
är positivt under 
hårt arbete. Betfor 
är en svensk 
produkt bestående 
av melasserad 
betfiber.

Smakligt och 
proteinrikt foder-
medel med hög 
smältbarhet och 
bra aminosyra-
sammansättning. 

Gynnsam kombi-
nation av protein 
av hög kvalitet och 
högt fettinnehåll.

Mycket protein-
rikt fodermedel 
med hög andel 
metionin. 

Proteinrikt foder-
medel. Innehåller 
kolhydrater som 
bildar ett slags 
slem som anses 
skydda tarmen.

Smakligt foder-
medel som tillför 
mycket karoten, 
ett förstadium till 
vitamin A.
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De olika spannmålsslagen väger olika mycket. Eftersom de dessutom inne-
håller olika mycket energi per kg blir skillnaderna mellan hur mycket energi 
en skopa av de olika spannmålsslagen innehåller ännu större.

Sojamjöl

Havrekli

Majsglutenmjöl

Monokalciumfosfat

Betpellets

Foderkalk

En skopa, olika mycket energi

Vilka råvaror väljer du?

• Vete 1,4 kg = 16,4 MJ

• Korn 1,2 kg = 13,4 MJ

• Havre 1,0 kg = 10 MJ

Vegetabiliskt 
fett Melass Jäst Vitaminer & 

Mineraler
Fett är det i sär-
klass energirikaste 
fodermedlet. Fett 
är en för hästen 
och tarmens 
mikroorganismer 
skonsam energi-
form. Tillsätts i 
form av sojaolja.

Smakligt foder-
medel som ger 
snabb energi.

All jäst innehåller 
mycket protein 
av hög kvalitet 
samt mycket B-
vitaminer. Vissa 
jäststammar som 
ex Diamond V har 
också en gynnsam 
påverkan på mikro-
organismerna i 
tarmen. 

Bl.a. kalcium, 
fosfor, magne-
sium och salt samt 
mikromineraler och 
vitaminer.  

Grönmjöl
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Näringsinnehåll i vanliga råvaror
Näringsinnehåll i vanliga råvaror angett som % av torr substans. *NDF + pektin.
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Stärkelse i fokus

Havrens vara eller 
icke vara

Ett väl fungerande mag-tarmsystem är en förutsättning för en väl fungerande häst. 
För mycket och fel stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens 
prestation och hälsa påverkas. Därför lägger vi stort fokus på stärkelse i Hippo. Det 
gör vi egentligen på tre sätt. Att begränsa mängden stärkelse är ett effektivt sätt att 
främja miljön i grovtarmen. Ett annat är att vi i HippoFoder oftast prioriterar de 
råvaror vars stärkelse har en naturligt hög tunntarmssmältbarhet. Det innebär att 
en större del av stärkelsen bryts ner i tunntarmen och en mindre del passerar vidare 
till tjocktarmen. Stärkelsen som inte smälts i tunntarmen kommer jäsas av mikro-
organismerna i grovtarmen där fria fettsyror samtidigt bildas. När mycket stärkelse 
passerar vidare till tjocktarmen riskerar man att det bildas så mycket fria fettsyror 
att pH sänks och problem som exempelvis störd mag-tarmflora och korsförlamning 
uppstår. Därför prioriterar vi stärkelsekällor som hästen kan smälta i tunntarmen. 
Det tredje sättet vi aktivt jobbar med stärkelse och dess smältbarhet är genom att 
använda värmebehandlade råvaror i våra müslifoder. Värmebehandlingen påverkar 
stärkelsen och ökar dess tunntarmssmältbarhet, vilket är gynnsamt.

Havrens stärkelse har en högre tunntarmssmältbarhet än vad korn, vete och majs har. 
Den höga tunntarmssmältbarheten innebär att en stor del av stärkelsen bryts ner och 
tas upp i tarmen och omvandlas till glukos i blodet vilket tros vara orsaken till de 
s.k. heta hästarna. Kanske är vissa hästar känsligare för detta än andra. Men normalt 
sett är havrens högre tunntarmssmältbarhet att föredra framför de övriga spannmåls-
slagen eftersom det då inte passerar så mycket stärkelse vidare till grovtarmen. Alltså 
en totalt sett liten stärkelsegiva, men från havre.



HippoBas HippoGrow HippoPro
• HippoBas Basic

• HippoBas Cool

• HippoBas Müsli

• HippoGrow Alfa

• HippoGrow Alfa Müsli

• HippoPro Action

• HippoPro Müsli

Vad passar din häst?
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HippoSelectionHippoPro HippoTop

Foder för alla hästar & situationer

• HippoPro Action

• HippoPro Müsli

• HippoTop Champ

• HippoTop One

• HippoTop Müsli

• Standard

• Strenght

• Success 
• Mineral Slick 

• B-vitamin

• E-vitamin

• Multivitamin

• Hov

• Yea Sacc 
• Elektrolyt 
• Olja

Läs mer på följande uppslag.

13
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HippoFoder – Smakliga, koncentrerade & skonsamma

HippoFoder är svensktillverkade foder med lång tradition. Avsändare är Svenska 
Foder som ingår i DLG-koncernen. En koncern med långt över 5 000 anställda 
och en årlig fodertillverkning på 3,7 miljoner ton foder. Det är nästan dubbelt så 
mycket som hela Sveriges fodervolym. HippoFoder utvecklas ständigt i ett tätt  
samarbete mellan Svenska Foders kunniga foderutvecklare, den senaste forsk-
ningen, marknadens önskemål och internationella influenser. 

Förutom ett obevekligt fokus på en korrekt näringsmässig sammansättning för 
varje häst, lägger vi i HippoFoder stor vikt vid för hästen smakliga råvaror med hög 
smältbarhet. Vi kan nog lugnt påstå att vi har några av världens kräsnaste kunder. 
Hästar äter naturligtvis inte ett foder som inte smakar gott. Smakligheten är därför 
en viktig faktor när vi tar fram våra olika foder och tillskott.

Hippofoder
HippoFoder kan fås i form av en liten och 

för hästen smaklig, tilltalande pellets eller 

i form av müsli.
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Bas - Allsidigt Grow - Protein Pro - Energi Top - Utöver det vanliga

Pellets

Bas Basic - Välbalanserat färdigfoder 
som räcker långt. 

Grow Alfa - Protein- och fiberrikt 
färdigfoder för alla hästar. 

Pro Action - Högenergifoder med lågt 
stärkelseinnehåll. Endast 9 %.

Top Champ - Energirikt färdigfoder 
med högvärdigt protein för aktiva 
hästar.

Bas Cool - Havrefritt färdigfoder som 
räcker långt. 

Top One - Prestationsfoder och 
för muskelansättning.

Müsli
Bas Müsli - Välbalanserat färdigfoder 
med värmebehandlad spannmål.

Grow AlfaMüsli - Struktur- och  
proteinrikt färdigfoder med värme-
behandlad spannmål.

Pro Müsli - Högenergifoder med 
värmebehandlad spannmål.

Top Müsli - Havrefritt foder med 
högvärdigt protein och skonsam energi.
 

Selenjäst och naturligt E-vitamin  
är tillsatta i alla HippoFoder.

Naturligt E-vitamin och selenjäst
Selen och E-vitamin har många viktiga funktioner i kroppen, bl.a. som antioxidanter. 
De påverkar också immunförsvaret positivt. Selen i organisk form, s.k. selenjäst, tas 
upp bättre än traditionellt oorganiskt selen. Ett sto som fodras med extra E-vitamin 
och organiskt selen får ökade nivåer av ämnena i mjölken. På så sätt kan fölets im-
munförsvar och selenstatus förbättras samtidigt som muskelproblem kan undvikas.

Extra E-vitamin har i försök visat sig förbättra såväl banresultat som träningsto-
leransen. Eftersom ett flertal försök tydligt visar att hästen utnyttjar E-vitamin i 
naturlig form mer effektivt än vanligt syntetiskt E-vitamin har Svenska Foder valt 
att tillsätta denna form av E-vitamin i alla HippoFoder. Vitamin A & D, flertalet 
B-vitaminer, däribland biotin som gynnar t.ex. kvaliteten på päls och hovar samt 
selenjäst är alla tillsatta i HippoFoder.
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HippoBas – För den normalpresterande hästen

HippoBas Cool
Havrefritt färdigfoder som räcker långt. En del hästar upplevs fungera bättre på 
en havrefri diet. HippoBas Cool är ett välbalanserat foder i pelletsform som räcker 
långt i dessa havrefria foderstater. Stärkelseinnehållet är måttligt och balanseras på 
ett väl avvägt sätt med råvaror som har en gynnsam inverkan på hästen och dess 
mag-tarmsystem. Exempelvis ingår linfrökaka och bryggerijäst som båda anses ha 
en positiv effekt på hästens maghälsa. Det ingående sojaproteinet bidrar bland  
annat med värdefullt lysin.

•  Balans mellan fiber och stärkelse
• Högvärdigt sojaprotein
•  Bryggerijäst och B-vitaminer för tarm och päls 
• Biotin, organiskt selen & naturligt E-vitamin 

HippoBas Müsli
Välbalanserat färdigfoder som räcker långt. Värmebehandlad spannmål, utvalda 
fiberråvaror och fett ger ett allsidigt foder med en sammansättning som passar 
hästens fysiologi. Proteinkvaliteten är god och kommer framförallt från värme-
behandlade ärtor, sojamjöl och bryggerijäst. En hög andel lucernmjöl bidrar med 
högvärdigt protein, god smaklighet och fiber av god kvalitet. HippoBas Müsli är ett 
foder som räcker långt för de flesta hästar. 

• Värmebehandlad spannmål
•  Balanserad stärkelsenivå
•  Protein från sojamjöl och bryggerijäst
•  B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

HippoBas Basic
Välbalanserat färdigfoder som räcker långt. Kombinationen av ett väl avvägt 
stärkelseinnehåll med hög tunntarmssmältbarhet och energiråvaror såsom betfiber 
och fett gör HippoBas Basic till ett välbalanserat färdigfoder. Proteinet är av god 
kvalitet och kommer bland annat från sojamjöl och bryggerijäst. Bryggerijäst anses 
också ha en gynnsam effekt på tarmen samt bidrar med en hög andel B-vitaminer. 
Också linfrökaka ingår för dess omvittnat gynnsamma effekt på hästens tarm och 
mage. HippoBas Basic är ett foder som räcker långt för de flesta hästar.

• Skonsamma energikällor
•  Högvärdigt sojaprotein
•  Linfrökaka, bryggerijäst och B-vitaminer för tarm och päls
•  Biotin, organiskt selen & naturligt E-vitamin

Lisen Bratt Fredricson

Peder Fredricson



HippoGrow – Proteinrika foder
HippoGrow Alfa
Proteinrikt pelleterat färdigfoder för alla hästar. Specifika 
krav på sojamjöl och grönmjöl gör HippoGrow Alfa till 
ett smakligt, skonsamt och proteinrikt foder. Proteinnivån 
är hög och av god kvalitet. Proteinets smältbarhet är extra 
hög och aminosyrasammansättningen är gynnsam för 
hästen med bland annat en hög nivå lysin. Stärkelsenivån 
är låg vilket vanligen är positivt för hästens magtarmhälsa. 
Att stärkelsen som ingår dessutom har en hög tunntarms-
smältbarhet och kombineras med en hög andel grönmjöl 
ger ett foder som förser hästen med extra skonsam energi. 
HippoGrow Alfa passar i foderstater till alla hästar när man 
vill komplettera med extra protein av hög kvalitet.

• Låg stärkelse- och hög fibernivå
• Högvärdigt protein från sojamjöl
• Extra hög nivå grönmjöl
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

HippoGrow AlfaMüsli
Struktur- och proteinrikt färdigfoder med värmebehandlad 
spannmål. Proteinet i HippoGrow AlfaMüsli fulländar 
foderstaten till hästar som behöver bygga muskler samtidigt 
som de presterar för fullt. Det extra proteinet lämpar sig ofta 
också till växande unghästar, dräktiga eller digivande ston 
eller till vilken häst som helst när grovfodret har ett lågt 
proteininnehåll. Rostade sojabönor är med sin höga smak-
lighet och goda proteinkvalitet den viktigaste proteinkällan, 
men även bryggerijäst och lucernpellets bidrar till proteinets 
höga smältbarhet och gynnsamma aminosyrasamman-
sättning. Lucernpelletsen tillsammans med lucernhackelsen 
ökar fodrets smaklighet ytterligare samtidigt som den extra 
fibern och strukturen oftast gynnar hästens magtarmfunktion. 
Ett lågt innehåll av stärkelse, men med hög tunntarmssmält-
barhet från värmebehandlad spannmål verkar även det för en 
god magtarmhälsa och en aktiv men harmonisk häst.

• Lucernhackelse för extra fiber och struktur
• Högvärdigt protein från bryggerijäst och soja
• Linfrökaka och bryggerijäst för god tarmhälsa
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

Ulf Stenströmertränade hästen Noras Bean, seger i Prix de France 2014.

Protein
Det är inte bara dräktiga och digivande ston samt växande hästar som har ett högt proteinbehov. Proteinrika foder behövs ofta till många andra kategorier av hästar. HippoGrow utgör ett bra komple-ment till ett proteinfattigt grovfoder. Hästar i hårdträning behöver extra protein för att bygga muskler och då är HippoGrow ett bra val. Det är också ofta det är just protein som saknas när hästen har svårt för att hålla hullet. Protein behövs också för pälsbyte och för att bibehålla en god hovkvalitet. 

17
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HippoPro - Energirika foder

“Hästarna presterar och mår bra 
på Hippo, servicen från Svenska Foder 
är utmärkt.” Peter Untersteiner

HippoPro Action
Högenergifoder med lågt stärkelseinnehåll. HippoPro 
Action är ett pelleterat foder som på ett säkert sätt förser 
dina högpresterande hästar med mycket energi i en skon-
sam form. Fodrets sammansättning utgår helt från hästens 
fysiologi och metabolism för att möjliggöra en långsiktig 
prestation på högsta nivå. Stärkelsenivån hålls på en mini-
mal nivå samtidigt som dess tunntarmsmältbarhet är extra 
hög. Huvuddelen av energin stammar från skonsamma 
råvaror såsom fett och olika fiberråvaror som har visat sig 
gynna hästens prestationsförmåga. HippoPro Action platsar 
i alla aktiva hästars foderstat varje dag året runt när målet 
är hälsosamma hästar med högsta prestation.

• Energirikt och skonsamt foder för alla aktiva hästar
• Låg stärkelsenivå - endast 9 %, mycket fett och fibrer
• Högvärdigt protein från sojamjöl och bryggerijäst
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

HippoPro Müsli
Högenergifoder med värmebehandlad spannmål i müsli-
form. Värmebehandlingen av spannmålen ökar stärkelsens 
tunntarmssmältbarhet och ger ett energirikt, men skonsamt 
foder. En hög nivå av fett och smakliga fiberråvaror tillför 
ytterligare energi i en skonsam form. Fodrets viktigaste 
proteinkällor är sojamjöl, bryggerijäst och värmebehan-
dlade sojabönor vilka alla har en bra aminosyrasamman-
sättning, bland annat med avseende på lysin. Bryggerijäst 
anses också ha en positiv inverkan på hästens tarmhälsa 
och kompletteras i det hänseendet av linfrökaka. Hippo-
Pro Müsli är ett näringstätt och välbalanserat färdigfoder 
i müsliform som passar de flesta aktiva hästar.

• Högt och välbalanserat näringsinnehåll till alla 
 aktiva hästar
• Värmebehandlad spannmål, bl.a majs
• Linfrökaka och bryggerijäst för tarmhälsan
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin
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HippoTop – Foder utöver det vanliga
HippoTop Müsli
Havrefritt färdigfoder i müsliform för aktiva och harmoniska hästar. I HippoTop 
MÜsli har havre uteslutits och all ingående spannmål, däribland majs, har värme-
behandlats för att förbättra stärkelsens tillgänglighet och öka energiutnyttjandet. 
Betfiber ingår som ytterligare en skonsam energikälla. Jästkulturen Diamond 
V förbättrar också den magfunktionen. Potatisprotein och sojamjöl bidrar med 
högvärdigt protein och linfrökaka ingår bland annat för att den anses ha en lug-
nande inverkan på tarmen. Flertalet B-vitaminer, däribland biotin är tillsatta. Selen 
och E-vitamin som är viktiga bl.a. för immunförsvaret och prestationen är tillsatta 
i form av selenjäst och naturliga E-vitamin.

• Linfrökaka och Diamond V för tarmhälsan
• Protein från sojamjöl och potatisprotein
• All spannmål är värmebehandlad
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

HippoTop Champ
Energirikt färdigfoder för aktiva hästar. Den höga energinivån i HippoTop 
Champ uppnås genom en unik kombination mellan stärkelse och fibrer. Protein-
nivån är måttlig för att passa den aktiva hästen och kvaliteten på proteinet är av 
högsta klass. Jäst och potatisprotein är de viktigaste byggstenarna. För att gynna 
hästens maghälsa ingår både linfrökaka och Diamond V. HippoTop Champ är 
ett smakligt färdigfoder med en hög proteinkvalitet och en hög nivå av skonsam 
energi som passar alla aktiva hästar. 

• Kraftfullt högenergifoder 
• Högvärdigt protein från potatisprotein
• Linfrökaka och Diamond V för tarmhälsan
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

HippoTop One
Prestationsfoder för muskelansättning. HippoTop One speciella kombination av 
energi och protein gör det till det enda kraftfoder som behövs i foderstaten till  
hästar som behöver bygga muskler samtidigt som de presterar för fullt. Energin 
byggs upp från en väl avvägd balans mellan stärkelse med hög tunntarmssmältbarhet 
och skonsamma fiberråvaror för att ge en aktiv och hälsosam häst. Fodrets extra 
protein gör det också lämpligt under dräktighet, digivning och i alla foderstater där 
grovfodret är fattigt på protein. Proteinet i HippoTop One är av extra hög kvalitet 
och kommer bland annat från sojamjöl, jäst och potatisprotein. Linfrökaka och 
Diamond V ingår för att främja hästens magtarmhälsa och funktion. HippoTop 
One är ett välbalanserat foder med hög lysinnivå som platsar i foderstaten till såväl 
fritidshästar, unghästar, aveslston som tävlingshästar på högsta nivå. 

• Högenergifoder med extra protein av hög kvalitet 
• Protein från sojamjöl och potatisprotein
• Linfrökaka och Diamond V för tarmhälsan
• B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin

Diamond V
Diamond V är en fermenterad jästkultur som stärker hästens 

egen mikroflora som då bryter ner fodret bättre vilket kom-

mer din häst tillgodo. Diamond V har utvecklats och testats 

under mer än 50 år och testerna visar att produkten skapar 

mervärde i form av ökad tillväxt, förbättrad smältbarhet av 

fodret och därmed förbättrad prestationsförmåga.
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Lätt 
träning

Normal 
träning

Hård 
träning

Lågdräktiga 
ston

Högdräktiga 
ston

Digivande 
ston

Föl

Bas 1-2 kg 2-3 kg 5-6 kg 1-2 kg 5 kg 6-7 kg 2-3 kg

Grow 1 kg 1 kg Grow + 1 kg Pro* 1 kg Grow + 3 kg Pro* 1 kg 3-4 kg 4-5 kg 1-2 kg

Pro 1 kg 2 kg 4-5 kg X 3 kg Grow + 1 kg Pro 6-7 kg X

Top 1 kg 2 kg 3-4 kg 1 kg 2 kg Top + 2 kg Pro 5 kg 1-2 kg

Bas 1 - 2 kg

Grow 1 kg

Pro X

Top 1 kg

Bas 2 - 3 kg 3 - 4 kg

Grow 1 - 2 kg 2 kg Grow + 1 kg Pro

Pro 2 kg 2 kg Pro + 1 Kg Grow *

Top 2 kg 2-3 kg

*Har man ett lågt proteininnehåll i grovfodret behöver man tillsätta Grow för att hästen ska kunna sätta muskler.

Fet text anger förstahandsalternativ. Ovanstående rekommendationer ska endast ses som vägledning. För att få en välbalanserad och optimalt fungerande foderstat bör du alltid analysera ditt grovfoder. 
Anpassa sedan fodergivan efter hästens storlek, arbete, hull, typ och kvalitet på grovfoder.Vid behov komplettera foderstaten med lämpligt HippoMineralfoder.

Utfodringsrekommendationer
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Ulf Stenströmer

“Säkerställ prestationen med 
HippoTop One du också.”



Malin Baryard-Johnsson

“Jag vet att mina hästar 
mår sitt bästa och kan 
prestera på topp med Hippo”

21



22

M
in

er
al

fod
er

HippoSelection Mineralfoder

Standard
• Till de flesta hästar
• Smakligt
• Vitaminiserat
• Vitacaps

Strength
• Växande hästar
• Vitaminiserad
• Högdräktighet & digivning
• Organiskt selen
• Naturligt E-vitamin
• Vitacaps

Success
• Högpresterande hästar
• Vitaminiserad
• Foderstater med hög andel råvaror
• Organiskt järn, zink & koppar
• Vitacaps

Mineralfodrets uppgift är inte bara att förhindra bristsymtom. Ett smakligt mineral-
foder främjar också ett fullgott immunförsvar, en god fertilitet och inte minst en 
god hälsa. Friska djur är roligare att jobba med och presterar bättre. Mineralfoder 
tillför förutom kalcium, fosfor och magnesium också livsviktiga vitaminer och 
spårmineraler. Mineraler i Vitacaps hos HippoSelection resulterar i smakliga och 
dammfria produkter vilket gör dem extra lämpliga till kräsna och dammkänsliga 
hästar. Mineralfoder behövs alltid när du fodrar med spannmål eller andra lösa 
råvaror men vår rekommendation är att komplettera alla foderstater med mineral-
foder så finns det marginaler när det behövs. Det är säkrast så. 

HippoSelection Standard
Smakligt mineralfoder som räcker långt. HippoSelection Standard är ett mycket 
smakligt mineralfoder som passar de flesta hästar. Även den friska och välmående 
hästen kan behöva ett komplement av viktiga mineraler, spårämnen och vitaminer. 
HippoSelection Standard har en mineral- och vitaminnivå som är anpassad för 
hästar från underhåll till medelhårt arbete. Ett väl sammansatt mineralfoder som 
HippoSelection Standard motverkar mineralbrist och stärker hästens immunförsvar 
samt balanserar totalfoderstatens kalcium- fosfor kvot och magnesiumnivå.

HippoSelection Strength
Smakligt mineralfoder med organiskt selen och naturligt E-vitamin.  
HippoSelection Strength är ett extra smakligt mineralfoder sammansatt för att 
passa växande unghästar samt högdräktiga och lakterande ston. Koncentrationen av 
mikromineraler och vitaminer är hög. HippoSelection Strength innehåller organiskt 
selen och naturligt E-vitamin. Båda verkar som antioxidanter och har en positiv 
effekt på immunförsvaret vilket är särskilt viktigt under den påfrestande tiden 
vid fölning eller under unghästars tillväxtperiod. Organiskt selen och naturligt 
E-vitamin tas upp och utnyttjas bättre och går i hög utsträckning över till mjölken 
så att det blir tillgängligt för det nyfödda fölet. Fölets immunförsvar och selen-
status förbättras vilket ger piggare och livs-kraftigare föl. Förutom vitamin A, D 
och E är också flertalet B-vitaminer, däribland biotin, tillsatta för att gynna t.ex. 
kvaliteten på päls och hovar. 

HippoSelection Success
Smakligt mineralfoder med naturligt E-vitamin och organiska mineraler, 
däribland selen. HippoSelection Success är ett mycket smakligt mineralfoder med 
ett högt innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer. HippoSelection Success 
innehåller mineraler i organisk form eftersom de tas upp och utnyttjas bättre av 
hästen. Produkten är framförallt anpassad för aktiva och högpresterande hästar och 
till hästar som i stor utsträckning äter hemmaproducerat foder och råvaror efter-
som dessa kategorier av hästar ofta behöver ett extra stort tillskott av vitaminer och 
spårämnen. Exempelvis ligger magnesiumnivån extra högt. Nivån av E-vitamin är 
också den extra hög och delvis i naturlig form. HippoSelection Success innehåller 
även organiskt selen. E-vitamin och selen verkar som antioxidanter och påverkar 
hästens immunförsvar positivt. Ett stärkt immunförsvar är gynnsamt för aktiva 
hästar i hård träning eller i stressiga och påfrestande miljöer. Förutom vitamin A, 
D och E är också flertalet B-vitaminer, däribland biotin, tillsatta för att gynna t.ex. 
kvaliteten på päls och hovar.

Nu även med B-vitaminer!

Nytt innehåll!

Vitacaps
Den unika formen Vitacaps vars 

struktur gör att produkterna upplevs 
som smakliga av djuren, även den 
mest kräsna hästen äter Vitacaps. 

Strukturen gör dem också lät-
thanterliga och helt dammfria. 

Samtliga mineraler är 
vitaminiserade.



23

HippoSelection Mineralfoder
- Smakliga, vitaminiserade & i Vitacaps-form

Rekommenderad daglig giva Hippo Selection 
Mineralfoder per häst (500 kg) och dag.
Lätt till normalt arbete 60 - 120 g
Hårt till intensivt arbete 100 - 200 g
Lågdräktiga ston 60 - 120 g
Högdräktiga ston 100 - 200 g
Digivande ston 100 - 220 g
Unghästar 60 - 200 g
Ponny och övriga hästar 60 - 120 g

Välj mineralfoder och anpassa mängden utifrån hästens behov, grovfodrets innehåll av 
vitaminer och mineraler samt foderstatens sammansättning. 

HippoSelection Mineral Slick
Smaklig slickbalja för bete. HippoSelection Mineral Slick 
är ett smakligt mineralfoder som förser hästarna med de 
makro- och mikromineraler de behöver under betesperioden. 
HippoSelection Mineral Slick kan ges i fri tillgång och placeras 
på en plats hästarna gärna besöker. Placera gärna baljan i ett 
bildäck, så att den står stadigt. Se till att det alltid finns fri tillgång 
till friskt vatten.
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HippoSelection Vitaminer “Jag har valt Hippo för då vet jag 

att mina hästar mår sitt bästa och 
presterar på topp”

Malin Baryard-Johnsson

En korrekt sammansatt foderstat täcker oftast hästens behov. Men vid olika stress-
situationer såsom sjukdom, byte av grovfoderparti, hård träning, transporter och 
andra påfrestande situationer kan behovet mångdubblas. Ett tillskott av vitaminer 
är viktigt särskilt under vintern då hästen inte har naturlig tillgång till vitaminer 
genom solljus och bete, samtidigt som grovfodrets vitamininnehåll oftast blir lågt 
under lagringen. Vi har därför utvecklat en rad effektiva vitamintillskott för din häst.

HippoSelection B-Vitamin
Koncentrerad B-vitaminlösning. HippoSelection B-vitamin är en koncentrerad 
flytande vitaminprodukt som innehåller flertalet B-vitaminer. B-vitaminer är  
vattenlösliga och lagras inte i kroppen, utan bör tillföras dagligen. Ge ett extra till-
skott av HippoSelection B-vitamin vid minskad aptit, pälsfällning / pälssättning, 
glanslös päls, stress och störd tarmflora som exempelvis vid transport, grovfoder-
byte och sjukdom. Fodra ca 10 ml om dagen. 

HippoSelection E-Vitamin
Koncentrerad lösning av naturligt E-vitamin. HippoSelection E-vitamin är en 
högkoncentrerad flytande produkt med E-vitamin uteslutande i naturlig form.  
Ett flertal försök har tydligt visat att hästen utnyttjar E-vitamin i naturlig form mer 
effektivt jämfört med syntetisk. E-vitamin är en effektiv antioxidant och rekom-
menderas till högpresterande hästar för att förbättra musklernas uthållighet samt 
återhämtningen. Extra E-vitamin till dräktiga och digivande ston kan förbättra fölets 
immunförsvar och förebygga muskelproblem. Extra E-vitamin rekommenderas också 
när olja eller färsk spannmål utfodras samt vid stress. Fodra ca 10 ml om dagen. 

HippoSelection MultiVitamin
Allsidigt vitamintillskott i flytande form. HippoSelection MultiVitamin är ett 
komplett multivitamintillskott. Produkten är idealisk under intensiva tränings- och 
tävlingsperioder, vid transport, foderbyte och vid svag brunst. Använd regelbundet 
också om den hygieniska foderkvaliteten är nedsatt eller om grovfodret innehåller 
låga vitaminnivåer.
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Malin Baryard-Johnsson
med hästen Tornesch.

Ulf Stenströmer
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HippoSelection Tillskott
Du ställer säkert höga krav på din häst. Vi tycker att hästen har rätt att ställa höga 
krav på sitt foder. Bästa hälsa och prestation kräver en välbalanserad foderstat och 
ibland det lilla extra. Det där lilla extra har vi samlat i HippoSelection Tillskott. 
Här hittar du tillskott som utgår från hästens biologi. Tillskott för bättre tarmhälsa 
och foderutnyttjande, bättre återhämtning, skonsamma energitillskott, jästproduk-
ter, organiska mineraler och aminosyror. Helt enkelt högklassiga produkter sam-
mansatta utifrån den senaste kunskapen om hästar, deras digestion och behov för 
optimal hälsa och prestation.

HippoSelection Hov
Biotin, koppar och zink för sunda hovar. I HippoSelection Hov kombineras 
en hög koncentration av biotin med organisk koppar och organisk zink vilka alla 
har en positiv effekt på hovarnas kvalitet. Biotin spelar en central roll för hovens 
bildande, hälsa och elasticitet. Koppar och zink i organisk form ingår eftersom de 
är nödvändiga för hovens uppbyggnad. Fodra ca 10 g om dagen, året runt. 

HippoSelection E-vital Muskel
Jäst, naturligt E-vitamin och aminosyror. Foderjästens alla B-vitaminer och hög-
värdiga protein, det specifikt tillsatt lysinet, E-vitaminet och selenen är alla viktiga 
för muskelbyggnad, prestation och återhämtning. För maximal verkan jobbar vi 
uteslutade med den naturliga formen av E-vitamin och selen i form av selenjäst. 
Genom att fodra de dräktiga och digivande stona med HippoSelection E-Vital 
Muskel kan fölets immunförsvar förbättras. Muskelproblem hos bland annat aktiva 
hästar kan förebyggas. Produkten rekommenderas också vid störd tarmflora och sänkt 
foderutnyttjande som exempelvis vid, transport, sjukdom och grovfoderbyte. Fodra 50 
g per häst och dag.

HippoSelection Yea-Sacc
Jästprodukt för bättre tarmfunktion och foderutnyttjande. Yea-Sacc är en 
levande jäststam som gynnar tarmfloran och djurens prestation. En mängd studier 
visar att Yea-sacc ökar smältbarheten och därmed foderutnyttjandet. Det gör 
produkten lämplig för hästar som har svårt att hålla vikten samt äldre hästar med 
försämrat foderutnyttjande. Produkten rekommenderas också till hästar med benä-
genhet för kolik och andra tarmproblem samt vid stress som exempelvis transport 
och vid byte av grovfoderparti. Fodra ca 50 – 100 g om dagen. 

HippoSelection Elektrolyt
Återställer elektrolytförluster vid svettning. HippoSelection Elektrolyt ges för 
att snabbt återställa såväl energi- som elektrolytbalansen i samband med svettning. 
Genom att återställa balansen av elektrolyter som natrium, klorid och magnesium, 
underlättar man återhämtningen för hästen och förkortar tiden tills prestations-
förmågan är återställd. Produkten rekommenderas även vid diarré då vätskeförlus-
terna kan vara stora. Fodra 20 g per 100 kg häst. Ges i torr form tillsammans med 
fodret eller uppblandat i vattnet vilket oftast ökar hästens vätskeintag.

HippoSelection Olja
Skonsamt energitillskott i ren form, utan stärkelse. HippoSelection Olja är en 
vegetabilisk olja som tillför ca 3 gånger så mycket energi som samma mängd spannmål 
utan att försura miljön i grovtarmen. Genom en god tarmhälsa undviks ofta problem 
som t.ex. kolik och korsförlamning. Produkten innehåller en hög andel livsviktiga 
fettsyror som bidrar till en blank och fin päls. HippoSelection Olja rekommenderas 
vid hög aktivitetsnivå, minskad aptit, dåligt hull, digivning samt vid låga energi-
värden i grovfodret. Utfodra 1-5 dl per dag till en häst på 500 kg. Maximal giva 
per utfodringstillfälle 2,0 dl. 

Malin Löfgren

“Hippo, för att få 
det lilla extra.”



HippoSelection Tillskott 
 – Det lilla extra för din häst.
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Fibergi - Ökar ättiden
Namnet Fibergi kommer av orden fiber och energi. Fibergis produkter är inte pelleterade. 
Istället är de dammfria müsliblandningar där alla vitaminer och mineraler ingår. Du ser 
vad du ger! 

Müsliblandningen med lusernhack gör att hästarna tar längre tid på sig att äta, 
vilket gynnar salivutsöndringen som i sin tur är positiv för nedbrytningen av 
fodret, något som ger en bra miljö i mage och tarm. 

Fibergi Bas  - Färdigfoder  
Ett smakligt och dammfritt müslifoder med hackelse. För 

alla hästar i lätt till medelhårt arbete. Fibergi Bas är ett 

komplett kraftfoder där nivån av vitaminer, mineraler och 

spårämnen anpassats för att täcka behoven vid den typen av 

arbete som nämnts ovan.

 • Färdigfoder
 • Halmhack
 • Skonsamt

28
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1983Since

Low
Carb
Low

Carb
Ett utmärkt foder till stärkelse-
känsliga samt överviktiga hästar.

Fibergi LowCarb 
Du vill visa din häst från sin bästa sida - även då den har en lägre eller 

måttlig aktivitetsnivå. Då är LowCarb svaret. LowCarb fäller ut ett brett 

spektra för den häst som vill vara elegant och samtidigt må bra.  

Produkten håller din häst slank och fin, bland annat på grund av fodrets struktur. 

Strukturen ger din häst längre tuggtid och främjar därmed matsmältningen. Har du 

en häst som är känslig mot socker och stärkelse, då är LowCarb produkten för dig. 

  • Färdigfoder • Inget tillsatt socker • Smaklig stråblandning som förlänger ättiden 

• Lågt stärkelseinnehåll • Hjälper hästen att gå ner eller hålla sin vikt
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1983Since

Det ultimata hästfodret för 
den aktiva hästen.

Power
Perfect

Power
Perfect

Muscle 

Up
Muscle

Up
1983Since

Det perfekta hästfodret för 
snabb muskelutveckling.

Fibergi MuscleUp 
Har din häst tappat hull och muskulatur? Har hästen varit sjuk eller konvalescent 

en period? Att bygga upp en hästs muskler tar tid och kräver mycket av hästen, 

men också av uppbyggnadsfodret. 

MuscleUp håller måttet och har precis de egenskaper du söker, som krävs för att din häst 

ska få de bästa förutsättningarna för att bli välmusklad. Lättsmälta proteiner med bra 

aminosyrasammansättning, tillgänglig energi som blir till rätt byggstenar för muskelbyggning, 

skonsamma energikällor med låg stärkelsenivå för att vara extra snäll mot magen. 

• Ger en snabb muskelutveckling • Bättre överlinje • Kan användas i alla foderstater där 

det saknas protein • Perfekta fodret till unghästar, konvalescent, äldre hästar och hästar 

i hård träning • Innehåller vitaminer och mineraler (färdigfoder)

Fibergi PowerPerfect
Allt är inte svart och vitt. Men med PowerPerfect är det precis så enkelt. Det är 

det enda kraftfodret som behövs i en foderstat. Oftast innehåller prestationsfoder 

tillräckligt med energi, men bara en mindre mängd smältbart protein, som behövs 

för att hästen ska kunna bygga och bibehålla sin muskelmassa. För att du ska kunna 

använda ett kraftfoder i hästens dagliga foderstat skapade vi PowerPerfect. 

PowerPerfect har vi späckat med fiber och fett som energikälla och protein med 

hög kvalitet från bl.a. sojabönan. På så sätt presterar din häst på topp under hela 

säsongen, utan att tappa i muskelmassa eller energi. 

• Det enda kraftfoder som behövs i en foderstat • Rik på högkvalitativt protein och 

energi från skonsamma källor • Innehåller vitaminer och mineraler (färdigfoder)

• Passar alla aktiva hästar och till foderstater där det saknas protein och energi
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Ett utmärkt hästfoder för 
snabb återhämtning.

Slobber

Mash
Slobber

Mash

Fibergi Slobber Mash
Behöver din häst återhämta sig efter en prestation? Har du problem att få i 

hästen tillräckligt med vätska? Har hästen matsmältningsproblem? Lösningen heter: 

Fibergi Slobber Mash. Vår lösning: En festmåltid för alla hästar – även den kräsnaste. 

Slobber Mash är rik på fiber. Innehåller ångkokt spannmål och är ett komplett foder 

med en välbalanserad mix av fett, fiber, mineraler och vitaminer. Via sitt fiber-

innehåll och den ångkokta spannmålen får din häst ett smakrikt foder och samtidigt 

bättre tillgång till den energi som finns i fodret. Tränar och tävlar du med din häst 

regelbundet är Slobber Mash ett under för matsmältningen. 

• Återhämtning efter prestationer • Hästar som har svårt att hålla hullet

• Passar till kolikkänsliga hästar • För äldre hästar med tand/tuggproblem

• Tillsätt ca 60 gradigt vatten, 1,5-2 gånger fodermängden för bästa resultat
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Equsana 

Färdigfoder
Senior
Senior är ett smakfullt foder speciellt framtaget för 
äldre hästar. Hög andel lättsmälta fiber och jästkultur som 
båda bidrar till en bättre mag/tarmflora. Innehåller lättill-
gänglig energi som hjälper den äldre hästen att hålla hullet. 
Omega 3 är tillsatt i form av linfrö och kan öka immun-
försvaret hos hästen. Högkvalitativt protein är tillsätt för 
bästa möjliga upptag, smakligheten hög för att öka aptiten. 
Passar även den allra kräsnaste.

• Färdigfoder i müsliform
• Lättuggat
• Smakligt
• Innehåller jäst och linfrö

Recover
Färdigfoder med lågt innehåll av energi, speciellt fram-
taget till konvalescenter. Fodrets låga stärkelseinnehåll gör 
att fodret även lämpar sig till de hästar som ska gå ner i 
vikt. Innehåller 20 % fiber vilket ger ett smakligt foder 
som ger en mättnadskänsla. Yea-Sacc är tillsatt för att ge 
förutsättningar till en god mag/tarm- miljö. Fodret är 
lämpligt till de hästar som har fångtendenser.

• Färdigfoder i müsliform
• Konvalescentfoder 
• Innehåller Yea-Sacc
• Hög andel fiber
• Passar till hästar och ponnyer med fångtendenser

Iceland
Iceland är ett färdigfoder speciellt utvecklat till islandshästar. 
Iceland är koncentrerad och förser islandshästen med alla 
de nödvändiga vitaminer och mineraler de behöver, även 
vid mindre givor. Iceland innehåller organiska mineraler 
för bästa upptag, som ger bla en starkare hovkvalitet och 
ett bättre immunförsvar. Svavel är tillsatt som gynnar 
bildningen av de livsviktiga aminosyror samt underhåller 
och reparerar leder och brosk. Omega-3 fettsyror i fodret 
har dessutom en välgörande effekt på hud och hårrem. 
Det höga innehållet av fiber från lusern, lusernpellets och 
kli ger en längre tuggtid och mättnadskänsla. Energin i 
fodret hålls på en låg nivå, med en mindre andel korn och 
havreskal.

• Färdigfoder i müsliform
• Innehåller Omega-3 
• Hög andel fiber
• Organiska mineraler för bästa upptag
• Täcker vitamin/mineralbehovet även vid mindre givor

Power Flakes
Färdigfoder i pelletsform tillsammans med majsflingor 
och ångbehandlat korn för ökad smältbarhet. Ger extra 
energi som kommer från stärkelse, som är ångbehandlad 
och därmed mer tillgänglig och skonsam för hästen. Högt 
innehåll av fett säkrar energibehovet hos högpresterande 
hästar. Kan också användas som ett toppingfoder för extra 
energi där behovet ökar, t.ex. vid träning, tävling.

• Innehåller Omega-3
• Smakligt högprestationsfoder
• Energi från skonsamma källor
• All ingående spannmål är ångbehandlad

Equsana är latin och betyder ”sund häst”. Det är också namnet på Danmarks 
största och bäst säljande hästfodermärke. I namnet Equsana ligger samlat erfarenhet, 
vetenskap, rådgivning, och produktutveckling. Med en produktpalett på över 70 
kvalitetsprodukter, kan du vara säker på att du kan hitta en produkt som passar 
just din häst.
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Koncentrat
Horse Mix
Färdigfoder i pelletsform. Innehåller spannmål, fiber och 
protein, även Omega-3 fettsyror är tillsatta som kan öka 
immunförsvaret. Smakligheten är hög och kan med fördel ges 
till kräsna hästar. Då fiberhalten är hög, ökar tuggtiden samt 
salivutsöndringen som är gynnsamt för mag/tarmfloran.

• Passar alla hästar som motioneras från lätt till medel
• Innehåller vitaminer och mineraler delvis tillsatt i 
 organisk form
• Smakligt innehåll med flertalet örter som frestar

Active
Högkoncentrerat tillskottsfoder som tillsammans med grov-
foder täcker hästens dagliga behov av mineraler, vitaminer 
och protein. Energi kan tillsättas efter behov som t.ex. vid 
träning eller för att hålla hullet. Det höga fiberinnehållet ger 
längre tuggtid och en bra mag/tarmbalans. Stärkelsen hålls 
på en låg nivå, samtidigt som stärkelsen är värmebehandlad 
för att tillföra skonsam energi. Proteinet, som bla kommer 
från rostade sojabönor har en hög smältbarhet. Dessutom 
är Omega-3 fettsyror tillsatta som kan öka hästens immun-
försvar. Passar alla hästar där du själv bestämmer energi-
innehållet.

• Koncentrat i müsliform
• Innehåller poppat korn
• Tillsatta mineraler i organisk form för bästa upptag
• Låg stärkelse

Health Fibre
Health Fibre är ett rent fiberfoder som används till hästar 
som inte utfodras med spannmål, eller där man önskar ett 
koncentrat och vill blanda själv med egen spannmål. Health 
Fibre innehåller välsmakande fiber från bl.a äpple som 
skapar en god balans i tarmen. Det är även tillsatt Ome-
ga-3 fettsyror samt makromineraler. Health Fibre har en 
väldigt låg stärkelsenivå. Endast 10 % som kommer ifrån 
högvärdiga fiberkällor. Kan utfodras som enda kraftfoder, 
tillsätt endast vitaminer och mineraler. Alternativt tillsätt 
egen spannmål samt vitaminer och mineraler.

• Passar alla hästar som är stärkelsekänsliga 
 eller överviktiga
• Till hästar som behöver extra fiber
• Till hästar med mag-/tarmstörningar
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Mineraler
Minivit Summer
Välsmakande mineraler och vitaminer i snacksform, som 
täcker dagsbehovet av mikromineraler bland vuxna hästar 
som går på bete och bara lever av gräs. Snacksen doseras en-
kelt och precist till var häst. Var snack har örtmix tillsatt 
för att öka smakligheten och ge en oemotståndlig doft 
som få hästar kan motstå. Var snack har ett koncentre-
rat innehåll av vitaminer och mikromineraler och förser 
inte hästen med energi, protein och makromineraler. Det 
behovet ska gräset täcka. Varje snack väger ca 10 gram, 
och daglig rekommenderad giva är 10 gram per 100 kg 
häst och dag.

•  Smaklig och enkelt att ge var dag under betessäsong
•  Täcker behovet av mikromineraler och vitaminer
•  Innehåller zink och mangan delvis i organisk form för  
 ökat upptag

Minivit Winter
Välsmakande vitaminer och mineraler i snacksform, som 
täcker hästens behov av vitaminer och mikromineraler hos 
vuxna hästar, som huvudsakligen utfodras med grovfoder. 
Var snack har örtmix tillsatt för att öka smakligheten 
och ge en oemotståndlig doft som få hästar kan motstå. 
Var snack har ett koncentrerat innehåll av vitaminer 
och mikromineraler och förser inte hästen med energi, 
protein och makromineraler. Detta ska hästen få genom 
sitt grovfoder. Snacksen kan även användas som tillskott, 
när man ger en lägre kraftfodergiva. Var snack väger ca 10 
gram och daglig rekommenderad giva är 10 gram per 100 
kg häst och dag.

• Smakligt och enkelt att utfodra
• Täcker behovet av mikromineraler och vitaminer 
 under stallperioden
• Innehåller zink och mangan delvis i organisk form
 ökat upptag

Fler produkter från Minivit kommer till din butik under 2015
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Equsana Mineralfoder 
Välsmakande och mycket 
enkelt att dosera till din häst
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Strukturfoder
Det höga innehållet av smältbara fibrer gör Equsana 
lusernbaserade foder väl anpassade för hästens mag/tarmsystem. 
Lucern innehåller mer protein jämfört med gräs och har ett 
naturligt högt innehåll av vitaminer och mineraler. Lusernen 
varmluftstorkas för att undvika eventuella svampsporer och 
samtidigt bevara de värdefulla näringsämnena. Equsana 
Strukturfoder kan med fördel utgöra hela eller delar av 
foderstatens grovfoderandel.
 

Alfa Omega
Snittad lucern med en tillsats av både soja- och linfröolja. 
Oljorna ger en helt dammfri produkt och tillför värde-
full energi i en form som inte stör pH-balansen i tarmen. 
Kombinerat med lucernens nästan obefintliga innehåll av 
socker och stärkelse gör Equsana Alfa Omega till ett mycket 
skonsamt foder och rekommenderas exempelvis till hästar 
med tendens till fång. Linfröoljan är rik på Omega-3- och 
Omega-6-fettsyror vilka har en positiv effekt på hästens 
päls, hull och välmående. Fodra Equsana Alfa Omega som 
enda grovfoder eller komplettera med hö eller hösilage. 

Lucern
Equsana Lusern är lusernhackelse med tillsatt melass. 
Det ger ett dammfritt och mycket smakligt foder. Equsana 
Lusern är en god och naturlig källa till energi, protein och 
lysin för hästar. Grovfodret ger smältbara fibrer och bidrar 
till en god miljö för mikroorganismerna i tjocktarmen. 
Equsana Lusern är mycket lämpligt i alla foderstater där 
man vill tillföra extra protein och skonsam energi, exem-
pelvis till hästar i avel och tillväxt, samt arbetande hästar. 
Fodra Equsana Lucern som enda grovfoder eller komplet-
tera med hö eller hösilage.



Equsana Strukturfoder - Dammfria  
och av högsta hygieniska kvalitet.
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Råvaror balanserar foderstaten
Med enskilda råvaror kan man balansera upp en foderstat på exempelvis energi eller 
protein. Det kan vara önskvärt under vissa perioder eller när man har hästar med 
olika behov i samma stall.

Foderjäst
Foderjäst ges för att förbättra aptit, hårrem och hovar samt vid mag-tarmstörningar 
och efter antibiotikabehandling. Foderjäst är baserad på bryggerijäst av utvald 
kvalitet med högt innehåll av naturliga B-vitaminer samt högvärdigt protein. 
Dessutom är produkten berikad med extra B-, C- och E-vitaminer. Foderjäst är 
utformad så att jästens naturligt något fräna lukt och smak neutraliseras.  

Linfrökaka
Linfrökaka är en ren naturprodukt som framställs vid kallpressning av linfrö. 
Växtslemmet i linfrökakan blir till ett mjukt lenande gel i hästens mage och tarm. 
Produkten kan förebygga och lindra magstörningar samt ha en balanserande effekt 
på både kolik och diarré. Linfrökaka är rik på protein, energi och fibrer samt de 
essentiella fettsyrorna Omega 3 och Omega 6. Utfodra ca: 0,5 – 1,0 hg per 100 kg 
kroppsvikt per dag.

Soja
Smaklig och proteinrik foderråvara. Sojans protein har en för hästen gynnsam  
aminosyrasammansättning. Naturligtvis GMO-fri.

Lusernpellets
Pelleterat grovfoder framställt av lusernväxten alfalfa. Fodret har ett högt innehåll 
av lättsmälta fibrer och är en utmärkt lysinkälla tack vare sin höga proteinhalt. 
Lusernpelletsen bör blötläggas innan utfodring. 

Svarthavre
En unik svarthavre med högre fetthalt och högre energiinnehåll än vanlig havre. 
Passar till alla hästar i foderstater som behöver kompletteras med extra energi, inte 
minst hästar i hård träning. Fibernivån i svarthavren är högre än i vanlig havre 
vilket är gynnsamt för hästens maghälsa. 

Korn
Korn innehåller mer stärkelse än vad havren gör. Kornets stärkelse har en lägre 
tunntarmsmältbarhet än havrens, men föredras till vissa hästar. Krossad. 

Vetekli
Vetekli tillför framförallt fiber, protein, vitaminer och mineraler till foderstaten. 

Foderkalk
Tillför och balanserar foderstaten med avseende på kalcium.



Lite fakta om Centrallagret i Hällekis
Centrallagret i Hällekis lastade 2013 ut ca 42 000 ton varor. Av denna mängd var 
ca 18 000 ton egensäckade produkter. Resten inkluderar övriga handelsvaror. Det 
finns ca 1200 artiklar i centrallagret. Dessa artiklar hanteras av 7 stycken lagerarbetare, 
4 stycken på produktion och säckmaskin, samt 2 stycken på administrationen 
– där även Peter Andersson, som är chef för Centrallagret, räknas in. Svenska Foders 
centrallager servar Sverige varje vecka med sina 17 geografiska turer. Under 2014 
byggs lagret ut ytterligare med cirka 1900 m2.
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Vatten
Hästen ska alltid ha fri tillgång till rent vatten. Det har i studier gjorda vid 
SLU visat sig att hästar dricker hellre och mer ur en hink jämfört med en  
vattenkopp. På så sätt tillgodoser hästen sitt vätskebehov bättre. Erbjud alltid 
rikligt med vatten tillsammans med grovfodret. Se också till att hästarna inte 
går långa stunder utan tillgång till vatten, exempelvis på betet, eftersom det 
ökar risken för foderstrupsförstoppning.

Vad man kanske inte alltid tänker på är att även det digivande stoet har ett 
ökat vätskebehov.

Salt underlättar återhämtningen

Fodersalt

Saltstenar

Slicksten SP Häst
SP Häst är berikad med viktiga spårämnen och vitaminer, 
som exempelvis biotin, ett B-vitamin som är viktigt bland 
annat för hovarnas kvalitet. E-vitamin och selen, delvis i 
form av selenjäst, är tillsatt och verkar tillsammans för 
att motverka muskelproblem och stärka immunförsvaret. 

SP Natursalt
SP Natursalt är en helt naturlig slicksten tillverkad av det renaste stensalt som 
finns, helt utan tillsatser av mineraler, spårämnen eller vitaminer. 

Saltstenshållare
Med en saltstenshållare håller sig saltstenen fräschare i och med att den hålls på 
plats och borta från marken. Vi har hållare till både 2 och 10 kg:s stenar.

Salt i fin struktur som ges till häst för att komplettera foderstaten samt för att 
återställa balansen efter fysisk aktivitet. Ges blandat med övriga fodret eller ännu 
hellre som en saltlösning.

De flesta foderstater har ett naturligt lågt innehåll av salt. Erbjud därför alltid 
hästen tillgång till saltsten samt fri tillgång till rent och friskt vatten. Extra salt 
kan dessutom behöva tillföras via fodret eller vattnet när hästen p.g.a. värme eller 
arbete svettas extra mycket.

En häst (500 kg) kan förlora motsvarande 10-15 liter vätska under en timmes 
arbete. I svetten förlorar hästen också bl.a. natrium. Natrium håller vatten kvar i 
kroppen. Brist på natrium leder därför till en minskad blodnivå och en försämrad 
prestation. Salt är bästa sättet att återställa hästens natriumbalans. 

HippoSelection Elektrolyt 

underlättar återhämtningen
Innehåller natrium, klorid, magnesium och energi som det 

lättare för hästen att återställa sin energi-och elektrolyt-

balans. Läs mer på sid. 26.

KNZ Standard
KNZ Standard är en saltsten berikad med viktiga 
spårämnen, däribland en extra tillsats av selen och 
jod. Ämnen som ofta saknas i svenska foderstater. 

KNZ Biotin
KNZ Biotin är en saltsten som innehåller biotin, ett 
B-vitamin som är viktigt bland annat för hovarnas kvalitet. 

KNZ 100
En saltsten av salt utan tillsatser.



Saltbehov och utfodrings-
rekommendationer till häst:
Typ av arbete: Svettförlust, kg Saltbehov, g/dag

Vila 0 kg 30 g

Lätt arbete-sommar 5 kg 50 g, ca 0,4 dl

Hårt arbete-sommar 15 kg 150 g, ca 1 dl

Hårt arbete-vinter 10 kg 105 g, ca 1 dl

Fälttävlan/trav-sommar 20 kg 180 g. ca 1,5 dl

Distansritt 25 kg 220 g, ca 2 dl

Kom ihåg att den vanligaste orsaken vinterrtid till kolik är att hästen inte dricker tillräckligt. 
Viktigt att stimulera hästens törst. Detta gör man bäst genom att utfodra med salt. 
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Vi gör grovfoderanalysen åt dig!
Svenska Foder AB kan genom sitt eget laboratorium hjälpa dig med att göra 
en grovfoderanalys och du kan på så sätt få hjälp med att göra en foderstat, 
optimal för just din häst. Vi marknadsför och säljer två olika varianter.

 
 Grovfoderpaket A där du får reda på TS-halten, råprotein, smältbart 
 råprotein och energi. Tar ca 2-4 arbetsdagar. 

 Pris: 380 kr inkl. moms.
 
 Grovfoderpaket B där får du reda på allt ovan, samt mineralinnehåll  
 som kalcium, fosfor, magnesium och kalium. Tar ca 10 arbetsdagar. 

 Pris: 620 kr inkl. moms.

Påverka grovfoderkvaliteten

Grovfoderkvalitet
I begreppet ”grovfoderkvalitet” ska både den näringsmässiga och den hygieniska 
kvaliteten vägas in. Båda är viktiga för hästens hälsa och prestation. Vad som är 
ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst har ett 
högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein 
i grovfodret till ett avelssto än vad man vill ha till den aktiva sporthästen. Tänk 
på att ts-halten i sig inte säger någonting om näringsinnehållet. Det är inte så 
att ett blötare grovfoder automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna 
vara tvärtom. Oberoende av vilken häst man har och oavsett dess aktivitetsnivå är 
det viktigt att göra en näringsmässig analys av grovfodret. Utan en analys är det 
omöjligt att veta vad grovfodret man fodrar med innehåller och vilket foder man 
behöver komplettera med. 

Näringsinnehållet påverkar du exempelvis genom valet av fröblandning, gödsel-
strategin och inte minst skördetidpunkten. Själva skörden och hur konserveringen 
utförs är de faktorer som främst påverkar den hygieniska kvaliteten. Risken för 
angrepp av jäst och mögel minskas av en snabb och effektiv skörd med en kort 
torktid på fält. Även det vid skörden mest perfekta grovfodret, kan förstöras genom 
felaktig konservering eller lagring. Därför bör skörden följas tätt inpå av en snabb 
och fullgod inplastning och inte minst en tillfredsställande packning. En väl utförd 
packning ger ett vallfoder med hög densitet vilket är en förutsättning för en lufttät 
lagring vilket i sin tur minskar risken för jäst och mögel. För att ytterligare försäkra 
sig om att få ett fullgott hösilage rekommenderar vi ett effektivt ensileringsmedel 
för ändamålet. SiloSolve Stabil är speciellt framtaget för att skydda torra vallfoder 
mot jäst och mögel.

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll, beroende på var 
och hur vallen är odlad, vilka vallblandningar och sorter som ingår, vilken tid och 
hur den är skördad etc. Näringsinnehållet påverkar du exempelvis genom valet av 
fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten.  Det är viktigt att 
kontrollera vad den hemmaproducerade delen av fodret har för näringssamman-
sättning för att få rätt foderstat. Svaret på analysen kan ge rätt val av kraftfoder 
eller mineralfoder.
 
I begreppet grovfoderkvalitet ska både den näringsmässiga och den hygieniska 
kvalitéten vägas in. Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En 
högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma 
sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva 
sporthästen. Tänk på att TS-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det är 
inte så att ett blötare grovfoder automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika 
gärna vara tvärtom. Utan en analys är det omöjligt att veta vad grovfodret man 
fodrar med innehåller och vilket kraftfoder man behöver komplettera med.
 

Grovfoderanalyser

Rådgivning
Kontakta din lokala återförsäljare som hjälper dig med att 

skicka in ett prov. Du är välkommen att höra av dig för fri 

rådgivning eller foderstatsberäkning. Vi utför naturligtvis 
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Beställning av hö- och hösilageanalys

Hö- och hösilageanalys



”Ts-halt” och hur man räknar om
För att på ett snabbt och enkelt sätt kunna jämföra olika grovfoder brukar man 
prata om näringsinnehåll per kg torrsubstans, ts. Ett kg grovfoder med 60 % ts 
innehåller således 60 %, eller 600 g, torr substans och 40 %, eller 400 g, vatten.

Det är den torra substansen som innehåller näringen. Ett kg ts av ett grovfoder 
innehåller alltid mer näring än ett kg av samma foder. Hö med 50 g smältbart 
råprotein per kg foder och en ts-halt på 86 % innehåller 58 g smältbart råpro-
tein per kg ts (50/0,86=58). Ett hösilage som omvänt innehåller 58 g smält-
bart råprotein per kg ts med en ts-halt på 50 % innehåller således endast 29 g 
smältbart råprotein per kg foder (58*0,50=29).
 
Dessa två grovfoder är likvärdiga med avseende på proteininnehåll. Men man 
måste väga upp mer av hösilaget än av höet, eftersom detta innehåller mer 
vatten, för att hästen ska få samma mängd näring. Hästar äter hellre ett lite 
blötare hösilage än hö om de får välja, så det är inga problem. Försök visar att 
en ts-halt mellan 45 och 65 % är att rekommendera. Mycket tyder också på att 
de lite blötare hösilagen bidrar med vätska till tarmen och på sätt faktiskt kan 
vara till fördel för hästen och dess prestation.

Successivt foderbyte förbättrar  
foderutnyttjandet
Hästen är beroende av mikroorganismerna i grovtarmen för att bryta ner och 
utnyttja grovfodret. Deras effektivitet är beroende av miljön i tarmen och 
framförallt av en stabil miljö. Olika fodermedel påverkar denna miljö på olika 
sätt och vad man kanske inte alltid tänker på är att hösilage och hö är olika  
fodermedel. Utmärkta fodermedel, men olika. Vid ett byte kommer mikro-
floran påverkas och nedbrytningen och utnyttjandet av hela foderstaten risker-
ar att försämras. Ofta blir såväl allmänhälsan som prestationen lidande. Samma 
sak gäller faktiskt också när man byter från ett parti grovfoder till ett annat, 
även om ts-halterna är ungefär likvärdiga. Bytet kommer förändra miljön i 
grovtarmen och påverka mikrofloran under en tid. Låt därför alla grovfoder-
byten ske successivt under några veckors tid.
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Vi gör dina analyser!
Toxinbildning av DON kan ses som en indikator på att en kvalitetsförsämring 
finns i partiet och att risken för andra toxiner är uppenbar. Därför kan det vara en 
verkligt god idé att ta en analys på den havre du möjligen köper in. Ser du tecken 
på fusariumförekomst -rosafärgade kärnor - eller får höga laboratorieresultat (över 
3000 ppb)- bör du inte använda partiet som djurföda!

Gör din grovfoderanalys hos oss!
Vårt laboratorium erbjuder ett paket för grovfoderanalys på hö och hösilage till 
häst. Dessa paket kan du köpa i våra Djur&Natur-butiker eller hos de återförsäljare 
vi samarbetar med. Analyspaketet innehåller två analysvarianter. En enklare där 
torrsubstans, protein och energi analyseras. En mer omfattande där även mineraler 
och kalcium, fosfor, magnesium och kalium analyseras.  Naturligtvis genomför vi 
även hygienanalyser.

Välkommen att utnyttja oss!
Ulf Thorpert 
Laboratoriechef

Svenska Foders Laboratorium
Svenska Foder Laboratorium ligger på Sockerbruksgatan 38 nära Svenska 
Foders huvudkontor i Lidköping. Vi har ett antal avdelningar fördelade på 
två plan. Kemiska, bakteriologiska och mögelanalyser utförs på övervåningen. 
Grovfoder, toxiner, aminosyror och spannmålsanalyser görs på nedre plan. 
Personalen har mångårig erfarenhet och stor kunskap. 

 Vill du veta mer hittar du en analyslista på Svenska Foders hemsida.  
 Du kan också kontakta oss direkt på laboratoriet på: 0510-54 53 93  
 eller via mejl: infolab@svenskafoder.se.
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Svenska Foder är ett av Sveriges mest framgångsrika foderföretag med ett stort 
utbud av toppfoder. En omfattande kontroll av råvaror, foder och spannmål har 
en stor del i detta.  Krav på att säkerställa mer exakt näring och hygienstatus på 
produkterna ökar i alla led - spårbarhet och vetskap om att inga oönskade ämnen 
förekommer är idag helt väsentligt.

Därför har Svenska Foder byggt upp ett nytt stort laboratorium i Lidköping. 
Laboratoriet har 9 anställda. Laboratoriepersonalen har lång erfarenhet av de flesta 
typer av analyser i vår sektor och deltar i rådgivning och problemlösning både 

internt och externt.

Kemiska analyser
Tyngdpunkterna för de kemiska analyserna ligger på vattenhalt, protein, 

råfett, fiber, aska, klorider, socker och mineraler. Dessa är basen i 
foderanalyserna. Analysschema bestäms av produktchefer, foderop-

timering och råvaruinköp för att kunna garantera att analyserna 
utnyttjas på bästa sätt.

Salmonellakontroll
Sverige är världsledande när det gäller salmonellakontroll. 
Varje vecka tar vi på Svenska Foder ut en stor mängd prover 
ut ur råvarupartier och foderfabriker för att säkerställa att 
ingen smitta kommer in. Vi har investerat i den senaste 

DNA-tekniken för att säkerställa och effektivisera vår kon-
troll. Det är en oerhört viktig del i vår verksamhet.  

Gör en analys på den havre 
du köper
Toxiner är ett hett ämne där problemen med framförallt DON 
eller Deoxynivalenol har ökat. Toxiner bildas av fusariums-
vamp - en fältmögelsvamp som framförallt växer i havre och 
vete: särskilt under fuktiga somrar. Då kan mögelsporerna 
sprida sig och etableras vid blomning i juli månad.  
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Sort Andel
Timotej Motim 35 %

Ängssvingel Lifara 35 %

Ängsgröe Balin 15 %

Rödsvingel Gondolin 15 %

Växtodling & vallfrö

Sort Andel
Timotej Lischka 50 %

Timotej Motim 10 %

Ängssvingel Lifara 40 %

Hästbete
En vallfröblandning som ger uthålligt bete till hästar. Vallen ger en tät och matt-
bildande grässvål som tål bete väl. Förstaskörden kan även användas till slåtter.

Hästhö
Den perfekta mixen för dig som skall skörda hö eller arbetar med hösilage. Vallen 
torkar snabbt upp på sträng och är väl anpassad för 2-skördesystem. Ger ett smak-
ligt högkvalitativt grovfoder.

Rekommenderad insåningsmängd: 25 kg/ha.

Vallfrö
En god vallproduktion, innebär bättre produktion - oavsett om du sysslar med 
hästar, mjölkkor eller köttdjur. Vi har ett komplett vallsortiment som kan matcha 
den produktion du kan tänkas ha. Det är ett slimmat sortiment, men med örat tätt 
mot producenter och rådgivning. 

Valet av vallfröblandning har en direkt avgörande betydelse för djurens produk-
tionsresultat. Våra vallfröblandningar innehåller de bästa sorterna från såväl svensk 
som europeisk förädling, alltid provade under svenska odlingsförhållanden. Större 
delen av fröproduktionen, både när det gäller svenska och utländska sorter, sker 
hos svenska fröodlare. Därigenom försäkrar du dig om hög kvalitet från sådd till 
mule. Vi har anpassat två stycken blandningar, Hästbete och Hästhö tillsammans 
med en del av svensk rådgivning. De stöder sig på en inventering som är gjord på 
praktiska vallar samt egna erfarenheter.

• Vallfoder är basen i 
 utfodringen till häst.

• Ett dåligt vallfoder kan   
 aldrig kompenseras fullt   
 ut med andra fodermedel 
 och har därför stor inver  
 kan på utfodrings-
 kostnaden.
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Päls- & Lädervård Tillbehör
HippoSelection Hästschampo
HippoSelection hästschampo är ett extra milt och skonsamt schampo anpassat 
för hästar. Dess innehåll av bla Aloe Vera och havtorn, har en dokumenterad och 
lenande och vårdande effekt på hästens hud och päls. Rengör effektivt och gör 
pälsen mjuk och glansig. Effektivt i både ljummet och kallt vatten. Ingen karens-
tid. Säljs i 1 liters flaska.

HippoSelection Pälsglans
HippoSelection Pälsglans ger en långvarig glans. Pälsglansen är damm, smuts 
och vattenavvisande och fläckar av gödsel och urin går enkelt att borsta bort. 
HippoSelection Pälsglans kladdar inte. Svans och man blir lättskötta och därmed 
kan knutor undvikas. Ger även en vattenavvisande och högglansig yta. 
Ingen karenstid. Säljs i flaskor om 500 ml, spray ingår.

HippoSelection Läderbalsam
HippoSelection Läderbalsam underhåller läder och ger en mjukgörande och 
fuktavvisande effekt. Lädret blir smidigt och behåller sin elasticitet längre. 
Ingen karenstid. Säljs i 250 ml förpackning. 
 

HippoSelection Lädersåpa
HippoSelection Lädersåpa är gjord av naturliga 
fettsyror specialanpassade för underhåll av olika 
lädermaterial. Den innehåller en högre aktivhalt 
än traditionella lädersåpor. Daglig rengöring med 
lädersåpa håller din utrustning som selar, sadlar 
och träns i god kondition och livslängden ökar 
på utrustningen. Ingen karenstid. 
Säljs i 1 liters förpackning.

Hippo Foderskopa
Praktiskt mått som ger 1 kg Hippofoder pelleterat, eller 1,2 kg Hippo Musli. 
På så sätt säkerställer du foderstaten, och vet alltid hur mycket du ger din häst.

Hippo Fodertavla
Skriv upp din foderstat på den praktiska fodertavlan från Hippo och 
häng upp på boxen. På så sätt säkerställer du din hästs dagliga giva.

Hippo Foderhink
Praktisk hink som kan användas till det mesta i stallmiljö. Tålig och 
av utmärkt kvalitet. Blanda foder, bära vatten eller ha med vid resor.

Hippo Fodertunna med lock
Praktisk och bra fodertunna som finns i storlekarna 46 liter samt 70 liter. 
Tät som gör att fodret håller sin kvalitet längre.

Hipposchabrak
Stilfulla schabrak i alla storlekar. Ligger bra under sadeln.
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Djur&Natur Butik
I våra butiker och hos våra återförsäljare hittar du ett 

brett sortiment av kläder, pälsvårdsprodukter och andra 

tillbehör till dig och din häst.
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Strömedel Stallhygien
Easy Bedding
Easy-Bedding är en ströprodukt speciellt framtagen till hästar. Det är en halm-
produkt pressad i 8 mm stora pellets. Tack vare sin svåröverträffade uppsugnings-
förmåga behövs mindre mängd strö jämfört med andra produkter, ca 20-25 kg 
per vecka och häst. Easy-Bedding ger en fjädrande och torr madrass för hästen 
samtidigt som den absorberar ammoniaklukt. Produkten är säker och medför ingen 
risk för att den skulle svälla i halsen om hästen skulle äta utav den. Easy-bedding är 
värmebehandlad ger ett hygieniskt säkert strömedel. 

Övriga strömedel
Förutom Easy-Bedding har vi också Easy-Strö, torvströ, torvmix och kutterspån i 
sortimentet.  

Virkon
Virkon är ett välkänt desinfektionsmedel mot virus, svampar, bakterier och sporer. 
Lämpligt för desinficering av byggnader och inredning. Produkten fungerar också 
mycket väl för desinfektion av vatten och på levande djur. 

Stalosan 
Stalosan förbättrar den hygieniska miljön i stallet och därmed förbättras även 
djurhälsan. Produkten innehåller en mängd ämnen som samverkar och förstärker 
varandras effekt. Stalosan är en effektiv och väl beprövad produkt som kan an-
vändas i boxen medan hästen befinner sig i stallet. Stalosan absorberar fukt och 
avdödar bakterier, virus svamp och parasiter. 

Räkneexempel Easy Bedding
  Åtgång första gången Pris/vecka

Easy Bedding  600 kr  *65 kr

Kutterspån  170 kr  *170 kr

Baseras på gällande att man lägger en bädd av halmpellets med 120 kg 
första gången. Påfyllning med en förpackning per vecka. Spånkostnaden 
baseras på att man strör med två kutterspånsbalar per vecka. Räknar 
man in arbetsbesparingen och mindre gödselhantering, spar man mycket 
mer, då mockning i boxar med halmpellets tar mindre tid och kraft, som 
man istället kan lägga på sin häst. Halmpellets räknas inte heller som 
miljöfarligt och kan därför enkelt återanvändas på våra åkrar.

*Priserna baseras på gällande prislista 2014-03-01
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Nomus  
sköter din skadedjursbekämpning
och ditt brandskydd

Nomus
Sk y d d a r  &  Å t g ä r d a r

Nomus skadedjursbekämpning och brandskydd arbetar inom 
lantbruks-, industri-, livsmedelssektorn och med fastighets- och 
försäkringsbolag. Vår verksamhet bygger på kompetens, nog-
grannhet och god service. 

För att minimera dina skador och problem inom miljö och hälsa 
arbetar vi med förebyggande och uppföljande verksamhet. Nomus 
personal har många års erfarenhet inom branschen: engagerade 
servicetekniker som vet vad de talar om. De gör alltid ett noggrant 
och säkert arbete med en ordentlig uppföljning. Ingen kund är 
varken för stor eller liten för oss.

Välkommen att göra affärer med oss!
Läs mer på www.nomus.se

StängselstolparVåra stolpar är svarvade av senvuxen fura och gran från Norrland vilket 

borgar för hög kvalitet. Svarvade stolpar görs runda och jämntjocka, 

toppen fasas för att de bättre ska tåla hanteringen när de slås ned i 

marken. Stolparna är impregnerade av godkänt impregneringsmedel.SiloutrustningAtt kunna ta hem foder i bulk istället för i säck ger lägre foderkostnad-

er. Vi marknadsför olika silolösningar såsom utomhussilos i aluminium 

och polyestersilos som lämpar sig för inomhusbruk samt diverse tillbe-

hör. Kontakta någon av våra säljare för just ditt behov.



50

D
jur

&
N

at
ur

Djur&Natur har vad du behöver!
Vi har produkterna. Vi har erfarenheten, kunskapen, leverantörerna. Vi har ett unikt 
samarbete med 240 återförsäljare runt om i hela Sverige. Det förtroende som våra 
återförsäljare har skapat gentemot sina kunder är vår styrka ut i marknaden. 
Tillsammans med våra återförsäljare kan vi förse dig med säckat foder till lantbrukets 
alla djur; foder och tillbehör till hästar, hundar, katter, kaniner och marsvin; frö-
blandningar och viltfoder, trädgårdsprodukter och mycket, mycket annat. 

Du är vår viktigaste medspelare i att bli bättre på det vi gör. Din omsorg om 
såväl husdjur som produktionsdjur, ditt arbete med jorden, dina intressen, hobbys, 
passioner, gör att vi vill fortsätta att hitta nya koncept och utveckla vårt sortiment.
Välkommen in till våra återförsäljare eller våra egna butiker. Vi har vad du behöver.  

Kanin & Marsvin
Foder, hö och tillbehör till kanin och marsvin. Svenska Foder till-
verkar eget kanin/marsvinsfoder i pelletsform - i en praktisk plasthink 
om 3,5 kg och i 15 kg plastsäck. I sortimentet hittar du också kanin-
müsli, gnagarstenar, ekologiskt hö, burspån och andra tillbehör.

Häst
Foder, tillskott och tillbehör till häst. Vi har marknadens bredaste 
foder- och tillskottsortiment till häst. Här finns självklart Hippo, 
Svenska Foders eget välkända varumärke med gott renommé inom 
alla former av hästsport. Vi kan också erbjuda produkter från 
Krafft, Spillers, Mustang och Fibergi. Även mineralfoder, vita-
miner, råvaror och andra fodertillskott hittar du hos oss. Hippo 
Selectionserien, svensktillverkade tillskott från Biofarmab, special-
produkter från Equsana finns också. Dessutom ett brett sortiment av tillbehör för 
ryttare och häst - speciellt i våra Djur&Natur-butiker.

Hund
Foder, leksaker och tillbehör till hund. Varje hund är unik och 
har speciella behov när det gäller foder. Det har vi tagit fasta på 
och presenterar ett heltäckande sortiment av hundfoder. Exempel 
på varumärken är Royal Canin, Eukanuba, Iams och Carrier. I    
Djur&Natur-butikerna har vi självklart också tillbehör till hunden 
såsom leksaker, koppel, reflexer, hundtugg och mycket mer.

Katt
Foder, sand och tillbehör till katt. Katter är känsliga djur - ofta 
kräsna. För att du ska vara säker på att din katt får i sig vad den 
behöver finns har vi ett brett sortiment med kattmat från bl.a. 
Royal Canin, Iams och Bästis. Vi har även våtfoder och tillbehör 
som t ex EverClean till din katt. 

Får
Kraftfoder, mineralfoder och mycket annat till får. Stora som små 
producenter – alla vill lyckas med sin produktion. En god väg till 
lönsam produktion är att komplettera foderstaten med produkter ur 
Svenska Foders väl fungerande och omtyckta fårfoderkoncept. Här in-
går förutom färdigfoder och proteinfoder även Fiol Lammnäring, 
Deltamin Får (med eller utan tillsatt koppar) samt slickbalja och 
saltstenar. Samtliga produkter är utvecklade för att säkerställa dina 
fårs hälsa och utveckling.

Fjäderfä
Flera effektiva foder till fjäderfä i säck. I Svenska Foders foderprogram 
för fjäderfä finns väl beprövade foder – för: höns, livkycklingar, ung-
tuppar, ankor, änder, gäss, kalkoner, fasaner, rapphöns och andra 
skogsfåglar.

Vilt
Foder, saltstenar och fröblandningar till vilt. Vi har ett bra 
viltfoder, slickstenar för klövvilt och Renfoder Tillväxt, ett något 
proteinstarkare foder - framförallt för ren. Vi erbjuder också tre 
vallfröblandningar, speciellt utvecklade för vilt. 

Hästgodis
HippoTreats är ett fruktigt och läckert 
belöningsfoder för häst i lagom stora 
bitar. Läckert och helt naturligt. Finns i 
smakerna banan, jordgubb och äpple.
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”I såväl våra butiker som hos våra 
återförsäljare hittar du ett brett 
sortiment. Kunnig engagerad personal 
hjälper dig gärna om du har frågor 
eller behöver hjälp.”



52

D
jur

&
N

at
ur

 B
ut

ik
Under många år har Svenska Foder samarbetat med återförsäljare runt om i landet. 
Våra återförsäljare är intresserade, hårt arbetande företagare som ser till kundens 
bästa, som gör allt för kunden. Vänligt bemötande, personlig service, engagemang. 
Allt detta ser de till att ge dig! 

Att få samarbeta med dem har gett oss en unik inblick i butiksvärlden. Det gav oss 
inspiration och mod att själva satsa på en butiksverksamhet som Djur&Natur 
Butik. Och på så sätt bredda och utveckla Svenska Foders kärnverksamhet. 
Butikskedjan Djur&Natur Butik består av egenägda butiker samt franchisebutiker 
från Östersund i norr till Vellinge i söder. Här finns hela vårt sortiment inom 
Djur&Natur. Och det viktigaste av allt: butikspersonalen. 

Ingenstans hittar du en så engagerad och kunnig personal som ser till så att du är 
nöjd när du lämnar din butiker. Hög service är ett adelsmärke hos oss. Det är det 
som skiljer ut oss från andra kedjor. Vi hjälper dig med allt från information kring 
produkter, råd och tips på användning till att lasta ut säckarna i bilen åt dig. 
Vi jobbar för dig! Det ger oss tillfredställelse att se dig nöjd! 

Djur&Natur Butik – Vi jobbar för dig!

Du hittar många välkända varumärken i våra butiker:
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Välkommen in till oss!



Svenska Foder som samarbetspartner
Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och 

återförsäljare. De hjälper dig gärna med både utfodringsfrågor och foderstater. 

Svenska Foder erbjuder ett stort sortiment av foder och tillskott för hästar i alla åldrar och 
livssituationer. Bredden ger dig möjlighet att skapa en optimal foderstat för just din häst.

Återförsäljare:

Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Växel 0510-828 00 • Kundservice 020-83 00 00 • www.svenskafoder.se
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