
Priser på analysearbejde ved Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium 

(KFL) 2018 

Priser for analyser uden abonnement og uden dækning af forsendelses-

omkostninger til laboratoriet 

Produkt Prøvekoder 
Pris pr analyse 

eks moms 
Bemærkninger 

Fuldfoder Kode-3 / 5* 750,- 

Benyt prøvekit fra KFL.  
Analysen omfatter bedømmelse af 
blandingsgrad, gravimetrisk 
tørstofbestemmelse, NIR analyse og 
mulighed for sammenligning med 
forventet indhold fra blanding i DMS. 

Ensilage Kode-3 / 5* 350,- 
Prøvetyper: græsensilage, 
majsensilage og kolbemajs. Analyser 
overføres til DMS/NorFor. 

Råvarer Kode-3 / 5* 325,- 

Prøvetyper: rapskage, rapsskrå, 
sojaskrå og sojakage. Tørstof 
bestemmes gravimetrisk, øvrig 
sammensætning ved NIR. Analyser 
overføres til DMS/NorFor. 

Kraftfoder, råvaremix, 
korn og ludkorn 

Kode-3 / 5* 400,- 
Gravimetrisk bestemmelse af tørstof, 
foraskning ved 550°C. Øvrig 
sammensætning ved NIR 

Frisk græs eller frisk majs Kode-6 350,- / 250,- 

Der kan rekvireres prøvekit med 10 
prøveposer (pris inkl forsendelse 
350,-). Første analyse pr kit koster 
350,- ønskes delprøver delt op på 
flere analyser koster efterfølgende 
analyser 250,-. 

Gødning Kode-8 350,- / 250,- 

Der indsendes gødningsprøver fra 
køer i intervallet 75 – 125 dage efter 
kælvning. Prøvekittet er indeholdt i 
prisen og indeholder polystyren boks, 
prøverør og køleelementer. Første 
prøve koster 350,-, efterfølgende 
prøver i samme serie koster 250,- pr 
stk. 

*Rekvisitioner fra rådgivere skal ske ved anvendelse af kode-3 prøvekit, rekvisitioner fra producenter skal 

ske ved anvendelse af kode-5 prøvekit. 

Prøvekit fremsendes ved henvendelse til kmp-fuldfoder@seges.dk eller nbk@seges.dk.  

 
Laboratoriets adresse: 
Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium, Agro Food Park 14A, 8200 Aarhus N 

mailto:kmp-fuldfoder@seges.dk
mailto:nbk@seges.dk


Abonnementspriser 

Produkt Prøvekoder 
Antal prøver 
af ko-ration / 

år 

Pris pr 
måned eks 

moms 
Bemærkninger 

KMP-fuldfoder RYK  - N1 Kode-2 11 1000,- 

Under KMP-fuldfoder 
abonnement kan man som led i 
projektaktiviteter tilmelde sig til 
indsendelse af råvarer, 
kraftfoder, goldrationer 
og/eller ensilage til analyse 
uden beregning. Projektprøver 
indsendes på særskilte 
rekvisitioner mærket med 
kode-7. Det forudsættes at 
prøver af råvarer og kraftfoder 
følges af oplysninger om 
oprindelse og forventet 
sammensætning, helst ved 
dokumentation i form af følge- 
og indlægsseddel. 
Tilmelding til analyse uden 
beregning forudsætter at man 
er indstillet på at indsende 
valgte prøvetyper med en 
rimelig systematik  

KMP-fuldfoder RYK  - N2 Kode-2 2 x 11 1500,- 

KMP-fuldfoder DLBR – 
N1* 

Kode-4 11 
Aftales med 
kvægbrugs-

kontoret 

*For KMP-fuldfoder DLBR (kode-4) er kvægbrugskontoret ansvarlig for organisering af prøveudtagning, 

indsamling af prøver og indsendelse af prøver til KFL. KMP-fuldfoder DLBR anvender kodning (kode-4) der 

er forskellig fra kodning af prøvekit der udsendes til KMP-fuldfoder RYK abonnenter. KMP-fuldfoder RYK 

faktureres producenter gennem RYK. 

Ved tegning af RYK abonnement fremsendes prøveudtagningskit bestående af 

neddelingsunderlag, balje og fejebakke fra KFL. Ved DLBR abonnement udleveres 

prøveudtagningskit og prøveposer af kvægbrugskontoret. 

Det anbefales at man indkøber en kornskovl af 
plast, det letter neddelingen af prøven (f.eks. 
Kornskovl Plastik fra Linds varenummer: 71285) 
 
https://www.linds.dk/kornskovl-plastik-43x37-
cm.aspx 

 
Tilmeldinger og opsigelser af abonnementer skal ske ved henvendelse til Niels Bastian Kristensen 

nbk@seges.dk 

Genbestilling af prøveposer og prøvekit skal ske ved henvendelse på mail til kmp-fuldfoder@seges.dk 

Alle analysesvar udsendes på email. Analyser af råvarer og ensilage overføres til DMS/NorFor.  

https://www.linds.dk/kornskovl-plastik-43x37-cm.aspx
https://www.linds.dk/kornskovl-plastik-43x37-cm.aspx
mailto:nbk@seges.dk
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Videoinstruktioner til prøveudtagning 

Omhyggelig udtagning og neddeling af prøver er vigtige forudsætninger for godt analysearbejde. Det 

anbefales at følge nedenstående anvisninger til prøveudtagning og prøveneddeling for prøver der indsendes 

til analyse. 

Scan QR-koden og få instruktionsvideoen vist på din telefon eller følg link. 

 

Prøvetype Link til YouTube Scan QR kode 

Fuldfoder 
https://www.youtube.com/watch?v=
4bTweBAxHOQ 

 

Råvarer eller 
kraftfoder på gulv 

https://www.youtube.com/watch?v=
8-RBASBX8A4 

 

Ensilage - 
foderblander 

https://www.youtube.com/watch?v=
oJNeO9wLw_Q 

 

Ensilage - 
spidsgreb 

https://www.youtube.com/watch?v=l
xc79pJandU 

 
 

 


