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Spannfod AB är ett privatägt foderföretag med huvudkontor på Ekerö. Med oss som foderleverantör är 
du säker på att råvarorna i allra möjligaste mån är svenskodlade med hög säkerhet och lokal anknytning 
till vår foderfabrik—Teknosan AB i Vänersborg. Spannfod AB är en pionjär, vi var med när KRAV tog sina 
första kliv på den svenska marknaden. Så med vår långa erfarenhet av ekologiska foder kan du känna dig 
trygg och ges goda förutsättningar för framgångsrik produktion.  

  
Våra färdiga foder: 
 

HARMONI S1 är ett smakligt helfoder som passar både till digivande och dräktiga suggor. HARMONI S1 
innehåller högkvalitativa råvaror med fokus på smaklighet och funktion. 
Receptvariationen ska vara så liten som möjligt för att säkerhetsställa 
suggans goda aptit genom hela diperioden.  
HARMONI S3 är ett skonsamt smågrisfoder, används från födsel till ca 
35 kg. För att hjälpa smågrisen genom avvänjningen använder vi SB 
Levucell. Det är en unik, levande jäststam, som har en direkt och indi-
rekt välgörande effekt på grisens mag-och tarmsystem. Vi har även till-
satt hydratiserat fiskprotein för att hålla en hög kvalitet på aminosyra-
sammansättningen. 

HARMONI S4 är ett enhetsfoder till slaktgrisar. Används under sista de-
len av uppfödningen, från ca 35 kg. Ger grisen bra förutsättningar för 
god tillväxt och god köttansättning. 

 

Våra kompletteringsfoder: 
 

HARMONI S45 Slaktkonc är ett koncentrat som blandas med baljväxter och spannmål. Det är avsett att 
utfodras till slaktgrisar från ca 35 kg. Blanda 70 % spannmål, 15 % åkerböna och 15 % HARMONI S45 
Slaktkonc. Kontakta oss för foderberäkning anpassat efter just din gårds förutsättningar.   
HARMONI S60 Slaktkonc är ett koncentrat som blandas med spannmål. Det är avsett att utfodras till 
slaktgrisar från ca 35 kg. Blanda 80 % spannmål och 20 % HARMONI S60 Slaktkonc. Kontakta oss för fo-
derberäkning anpassat efter just din gårds förutsättningar.   
HARMONI S70 Suggkonc blandas med 80% spannmål och 20% koncentrat och utfodras som ett enhets-
foder till suggor. Även i detta foder ligger fokus på receptstabilitet och kvalitet. Om koncentratandelen 
dras ner under sinperioden, komplettera med vårt Grismineral. 
HARMONI Fågel/Gris-Mix är ett koncentrat som även finns i 20 kg småsäck. Det är avsett att utfodras 
tillsammans med mald spannmål till grisar och fåglar. Utfodringsrekommendationer till växande gris är 
från ca 30 kg (ca 3 mån ålder) blanda 65 % spannmål med 35 % Gris-Mix. Till suggor blandas 80 % spann-
mål med 20 % Gris-Mix. Till suggor i produktion komplettera med 0,2 % Harmoni Gris-Mineral.  
 
HARMONI Gris-Mineral är ett mineral som täcker grisens behov av mineraler, spårämnen och vitaminer 
vid utfodring av gårdens egna foderråvaror. Eller som komplement vid små fodergivor av mineral– och 
vitaminberikade fabriksfoder. Till vuxen gris (60-150 kg) rekommenderas ca 25 g per gris och dag . För 
produktionsdjur, kontakta oss för foderberäkning. 
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Praktiska råd vid utfodring av hobbygrisar: 
 

Grisar behöver ett fullgott foder anpassat till sin ålder. Unga grisar (< 3 mån) och suggor med smågrisar ska ha mer 
protein är äldre grisar. Utfodras grisarna med egen spannmål och koncentrat måste spannmålen malas, alternativt 
krossas och blötläggas i vatten minst 6 tim innan utfodring. Håll god foderhygien! Matrester (ej köttprodukter) och 
andra vegetabilier är populärt hos grisarna. Håll koll på hull och tillsätt koncentrat (0,5 kg/gris/dag) så säkerhetsställs 
näringsförsörjningen.  
Alla grisar ska ha fri tillgång till rent dricksvatten, gärna via vattenkopp eller vattennippel som är enkelt att hålla rent. 
Uppfödning av slaktgris 25 kg -120 kg kräver totalt ca 250 kg färdigfoder. Utegrisar som går på stora ytor och grisar 
som inte får fullgott foder, kan kräva upp till 500 kg innan de når lämplig slaktvikt. 
• Smågrisar från ca 20 kg vikt ska ha fri tillgång på foder och de äter ca 1,5 kg torrt färdigfoder/dag fördelat på 

minst två utfodringstillfällen. 
• En stor 60 kg gris får en begränsad giva på ca 2,5 kg torrt färdigfoder/dag fördelat på två utfodringstillfällen. 

Komplettera med halm, grovfoder eller utevistelse i hage. 
• Suggor med smågrisar behöver ca 5-10 kg torrt färdigfoder/dag beroende av kullstorlek fördelat på minst två 

utfodringstillfällen. 
• Sinsuggor som inte ger di behöver ca 2,5-3 kg torrt färdigfoder/dag, mer om de vistas i kall byggnad. Var obser-

vant på deras hull så de inte blir för feta. Sinsuggor och vuxna grisar utfodras en gång per dag. De behöver 
sysselsättning i form av halm, grovfoder eller utevistelse i hage.   

Analysdeklaration HARMONI GRIS 
För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett 

 HARMONI  
S1  

HARMONI  
S3 

HARMONI  
S4 

 HARMONI  
S45 Slaktkonc  

HARMONI  
S60 Slaktkonc  

HARMONI  
S70 Suggkonc 

HARMONI 
Fågel/Gris Mix 

Harmoni    
GrisMineral 

KRAV % 100 95 100  100 100 100 100 0 

Energi OE MJ 12,4 12,6 12,4  12,3 12,6 12,0 12,2 - 

Energi NE v MJ 9,1 9,4 9,2  8,2 8,6 8,5 8,2 - 

Energi NE s MJ 9,4 9,6 9,5  8,5 9,0 8,9 8,6 - 

Råprotein % 14,5 17,8 15,0  23,3 31,0 31,5 28 - 

Råfett % 4,5 4,2 4,5  9,5 9,0 7,0 8,5 - 

Lysin g 7,2 10,3 7,4  13,2 18,6 19 16,4 - 

Metionin g 2,3 3,4 2,5  4,2 5,1 4,6 4,5 - 

Kalcium g 8,4 7,6 8  37 31 40 35 182 

Fosfor g 6 5,9 5,3  11,4 11,8 11,6 8,0 40,7 

Tillsatser/kg          

Vitamin A IE 8 000 6 000 4000  25 800 21 000 42 000 21000 200000 

Vitamin D IE 800 600 400  2 580 2 100 4 200 5775 20000 

Vitamin E mg 100 100 50  400 300 525 150 4375 

Selen mg 0,5 0,5 0,4  2,7 2,5 2,5 1,1 20,6 
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