
     Kunskap nära dig! 

Hästrådgivning - tjänster och priser 
 FRÅN OCH MED 1 FEBRUARI 2017. 

Till prislistans priser tillkommer lagstadgad moms. 

Prislistan gäller tillsvidare. 

 

Foderanalys – rådgivaren kommer ut till gården och tar ett representativt prov på grovfodret med en 

provtagningsborr, sköter postandet till labbet samt ger kommentarer på den färdiga analysen. I analysen ingår 

mineralanalys samt analys av ensileringskvaliteten (om inplastade foder). Att veta vad grovfodret, hästens 

huvudsakliga foder, innehåller är a och o för att få en sund häst. Vi tar även skördetidsprognosprover för den 

som önskar det.      

               Laboratoriets priser + 

9 €/ prov  

20€ besöksavgift 

  

Foderstat – för en häst eller flera liknande och ett grovfoder. Få en balanserad foderstat baserad på ditt 

grovfoder utan onödiga tillsatser.  

30 €/foderstat 

 

Stora foderpaketet – hjälp att ta foderanalys, ett inledande besök med hullbedömning m.m., foderstat, 

uppföljningsbesök och ev. korrigering av foderstaten. För dig som verkligen vill ha koll på att det blir rätt med 

utfodringen.  

200 €  

Kostnad för foderanalyser tillkommer enligt laboratoriets taxa 

 

Kolikpreventionsplan – besök, plan och telefonuppföljning. När du vill göra allt du kan för att förhindra att 

din häst får ett kolikanfall.  

120 €  

 

Fångpreventionsplan – besök med foderprovtagning, ny foderstat och en plan, telefonuppföljning. Vi lägger 

upp en strategi för hur din häst ska undvika att drabbas av fång.  

150 € 

Kostnad för foderanalyser tillkommer enligt 

laboratoriets taxa 

 

 



Betesplan – Inledande besök innan betesperioden och två uppföljningsbesök under. Vi diskuterar hur man 

bäst gör med dina beten. Parasitprofylaxplan ingår.  

150 € 

 

Stallmiljöanalys – besök med tester och skriftlig dokumentation. Står din häst i stall du misstänker inte har 

optimal ventilering? Vi tar prover och ger förslag på hur miljön kunde förbättras.  

80 € 

 

Helhästkonsultation – diskussion kring problem och behov, foderprovtagning och – stat, stallmiljöanalys, 

träningsupplägg, uppföljning. Ett holistiskt grepp på din hästs grundläggande behov.  

280 € 

Kostnad för foderanalyser tillkommer enligt 

laboratoriets taxa 

 

ERFA-grupp – enligt deltagarnas intressen, t ex foderproducenter, hästägare till en viss ras, personer som vill 

skaffa häst... Minst 5 deltagare krävs. Gör en intresseanmälan så annonserar vi ut det! 5 träffar ingår i priset. 

150 € 

 

Föreläsningar – för beställning till grupper t ex på ridskolor, i föreningar eller ihop med andra event 

o Vallfoder till häst - vad alla foderproducenter behöver känna till  

o Hästekonomi – vad kostar det att ha en häst egentligen?  

o Havremoppe eller gräsklippare? Hästens anatomi, fysiologi och utfodring därefter.  

o Att utfodra för en frisk häst – de vanligaste utfodringsrelaterade sjukdomarna och hur man undviker 

dessa (ev. ihop med hästveterinär) 

o Träning av häst – grundläggande anatomi, fysiologi, träningslära och skadeprevention 

3 timmar föreläsning 240 € 

 

Vi kan även skräddarsy tjänster efter ditt, dina hästars eller ditt stalls behov! Hör av dig om offert!  


