
Ackred. nr 1953
Provning 

ISO/IEC 17025

INFORMATION OM DJUREN

VIKTIG INFORMATION!   Är de provtagna fåren av-
maskade de senaste två veckorna?                Ja             Nej

Prov från:
 Tackor
 Årslamm
 Vinterlamm
 Baggar
 Annat: ..............................................................................................................................

 Grundanalys av grupp: ..................................................................................

..........................................................................................................................................................

Proverna analyseras tre och tre. Se hur du lämpligen märker påsarna i 
markerad text på baksidan. Önskas annat markera detta tydligt.

 Grundanalys av individ: ................................................................................

..........................................................................................................................................................

Se hur du lämpligen märker påsarna i markerad text på baksidan. 

DJURÄGARE

Namn

Adress

Postnummer Ort

Telefonnummer

Provtagningsdatum   åååå-mm-dd

SE-nummer

E-post Var noggrann när du skriver din E-postadress.
 Vi svarar normalt ut via E-post.

Djurägarens underskrift

Personnummer   ååmmdd-xxxx
Se villkor på www.vidilab.se/prislista

Följesedel Gård&Djurhälsan FÅR

IFYLLES AV LABORATORIET

ANALYSER  kryssa för önskade analyser

Grundanalys Ägg från mag-tarmmask inklusive 
stora magmasken (Haemonchus).

Gård&Djurhälsan subventionerar 50 % av kostnaden, detta 
faktureras av Vidilab. Se ditt kundavtal med G&D om antal
prov som subventioneras.

TILLÄGGSANALYSER   
Bekostas av djurägaren med 10% rabatt, faktureras 
av Vidilab.
OBS! Diskutera behov och relevans med veterinär.

 Leverflundra

 Lungmask

 Odling för larver av stora magmasken (Haemonchus)
 Se baksidan.

 Övrigt: ...................................................................................................................

För mer information, se baksidan.LJ220127

Övriga uppgifter: ............................................................................................................................................................................................................................................................................



Instruktion för träckprovstagning
Viktiga tidpunkter för träckprovsundersökning är t.ex. provtagning av tackorna under andra halvan av april, innan betessläpp 
och bland lammen vid betesbyten, inte minst i samband med avvänjning av lamm som varit på bete. Även vid tecken på nedsatt 
produktion eller sjukdom bör träckprover ingå i utredningarna. Prover bör tas på ca 10 % av djuren i den aktuella betesgruppen, 
dock från minst sex individer för att få en så bra bild av parasitläget som möjligt.

För ett säkert och snabbt svar
1.  Ta träck från ett får per påse. Ta ca 3 matskedar träck per får, ca 5 matskedar om individuella och/eller flera analyser önskas 
 (från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken).  
2.  En grundanalys av grupp innehåller träck från max tre får. Kryssa i ”Grundanalys av grupp” på framsidan av följesedeln,
 märk påsarna som ingår i gruppen med samma siffra t.ex. 1, 1 och 1.
 Önskas grundanalys av individ, kryssa i ”Grundanalys av individ” på framsidan av följesedeln och skriv namnet/numret på 
 fåret på följesedel och påse med träck.
 Lägg sedan alla påsarna i en yttre plastpåse för att förhindra läckage. Träcket får vara max 3 dagar gammalt när det kommer 
 till laboratoriet för analys.

3.  Tänk på att ta prov i god tid så att du hinner få svaret och vid behov avmaska innan du t.ex. tänker släppa ut eller flytta
 djuren till annat bete.
4.  En rätt och tydligt ifylld följesedel gör att vi snabbt och effektivt kan behandla provet på labbet. I första hand svarar vi ut
 med e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt. OBS! Kontrollera även skräppostmappen!
5.  Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert och förvara svalt fram till postning, ej mer än en dag. OBS! Ej i frys!
6.  Bäst är att skicka prover måndag, tisdag eller onsdag.
7.  Skickas till: Vidilab AB, Box 33, 745 21 ENKÖPING. Telefon: 0171-44 12 60. 
 OBS! Ej rådgivning eller tolkning av provsvar!

Kostnad
Gård&Djurhälsan Får subventionerar 50 % av kostnaden för grundanalys av upp till 8 poolade prover (3 får i varje prov) i
Får Bas, 20 poolade prover i Får Plus samt ytterligare 12 poolade prover i tilläggstjänsten Parasitpaket till Får Bas.

Önskar du ta fler prov får du själv betala hela analyskostnaden. Tilläggsanalyser såsom stora leverflundran bekostas helt av dig.
Som kund hos Gård&Djurhälsan får du dock alltid 10 % rabatt på Vidilabs ordinarie priser. För aktuella priser se vidilab.se/prislista. 
Behöver du mer material utöver det du fått utskickat, gå till www.gardochdjurhalsan.se/Rådgivning & Tjänster/Får, 
där det finns ett beställningsformulär.

Provsvar
Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit till labbet beroende på vilken analys som utförts. I vissa fall krävs
även odling av provet vilket tar ca 14 dagar. Du får dock alltid ett första svar inom en till två dagar.
Kom ihåg att det är du själv som ska kontakta fårhälso- eller besättningsveterinär för tolkning av provsvaret.
OBS! I grundanalysen ingår artbestämning av ett stort antal parasiter men inte stora leverflundran, giardia och lungmask. 
Om du önskar att dessa analyser utförs måste det anges på följesedelns framsida.

Odling för larver av stora magmasken (Haemonchus)
När laboratoriet räknar ägg är lägsta detektionsgränsen 50 EPG (ägg per gram träck) medan man i en odling där mer material
undersöks ibland kan fånga upp smitta även om djuren har färre parasitägg i träcken.
Vill du ha en odling utförd för att eventuellt påvisa enstaka larver av stora magmasken (Haemonchus) även då parasitägg ej
påvisats räknas det som en tilläggsanalys som bekostas helt av dig med 10 % rabatt.
Se Gård&Djurhälsans hemsida för ytterligare karantänsrekommendationer avseende mag-tarmparasiter.
 

Kontroll efter avmaskning
1.  Om du misstänker dålig eller utebliven effekt av utförd avmaskning bör du ta uppföljande prov.
 Ta då ytterligare prov (från lika många får som du provtog före avmaskningen, gärna samma får),
  7–14 dagar efter avmaskning. 
2.  Kryssa i ”Grundanalys” och ”Ja” de provtagna fåren är avmaskade de senaste två veckorna på framsidan av följesedeln.

För tolkning av provsvar samt ytterligare instruktioner för provtagning kan du ringa till Gård&Djurhälsans växel 0771-21 65 00 och 
därefter trycka en ”tvåa” för att komma till rådgivningen för fårägare. Öppet vardagar 9–12 och 13–15, året runt.
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