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Exempel på foderstat till digivande tacka med två lamm

Tackans energibehov ca 30 MJ

Ensilage med en vattenhalt på 60 % och ca 10 MJ/kg ts

Kraftfoder med 13,5 MJ/kg ts och 11,9 MJ/kg foder

Ensilage  2 kg TS eller  30 mg koppar

 5 kg foder.  

Kraftfoder  0,9 kg TS eller 11 mg koppar

 1 kg foder

Mineraler 20 gram 10 mg koppar

Detta ger summerat en kopparhalt på 17 mg koppar/kg ts. Detta är inte en 
lämplig kopparhalt till får. Till denna foderstat bör man välja ett kopparfritt 
mineralfoder istället som då ger 13 mg koppar/kg ts.

Faktaruta kopparinnehåll i olika fodermedel i mg koppar per kg Tts

Tack- och lammfoder 8-11 mg/kg 
Nötkoncentrat  13-20 mg/kg 
Färdigfoder  10-16 mg/kg 
Mineralfoder nöt 500-1000 mg/kg
Mineralfoder får 0-250 mg/kg

Koppar i mineral-
fodren kan förgifta 
får

De flesta mineralfoder till 
nötkreatur har ett högre 
kopparinnehåll än tidiga-
re. Brukar du använda ett 
nötmineral till fåren bör du 
räkna över kopparhalten i 
foderstaten för att inte ris-
kera kopparförgiftning på 
dina får. 

K
oppar är ett viktigt spår-
ämne, det behövs för 
normalt järnupptag och 
bildningen av röda blod-

kroppar. Koppar ingår också i hud- och 
hårpigmentet melanin och i bindningarna 
mellan proteinstrukturer i ben, hår och 
ull. Koppar behövs också för immunför-
svarets funktion.

Mellan 7 och 10 mg koppar per kg torr-
substans (ts) foder är en lämplig koppar-
nivå för får. Lamm som växer har något 
större behov av koppar än vuxna djur. 
Vid nivåer över 15 mg koppar per kg ts 
kan kopparförgiftning uppstå. 

Pälsfår, finull och rya tål mer koppar, 
medan texel och ostfriesiskt mjölkfår är 
känsligare. Förgiftning vid relativt låga 
halter uppstår oftast efter en tid, eftersom 
koppar ansamlas i levern hos fåren. När 
djuren utsätts för stress, som vid exempel-
vis flytt, foderbrist, lamning eller extrem 
väderlek, frisätts stora mängder koppar 
från fårets lever snabbt till blodet och or-
sakar en akut kopparförgiftning. 

Kopparförgiftningen yttrar sig som 
matvägran, bleka anemiska djur med vita 
slemhinnor, blodfärgad urin och extrem 
törst. Djur med akut kopparförgiftning 
dör oftast inom två dagar. 

Kopparinnehållet i grovfodret varierar 
med jordens metallinnehåll och pH. Höga 
kopparhalter i marken ökar kopparinne-
hållet i grovfodret. Markens innehåll av 
molybden och svavel påverkar även kop-
parhalten i vallfodret. Molybden binds 
till koppar och gör att den inte tas upp 
av växterna. Vid låga pH-värden i mar-
ken har växterna ett högre kopparupp-
tag medan upptaget av molybden sjunker 
med sjunkande pH-värde. Vid höga kop-
parhalter kan foder med mycket klöver 

och lupin vara en ökad risk eftersom de-
ras innehåll av alkaloider kan motverka 
leverns förmåga att ta hand om koppar-
överskottet. 

Vi saknar data om koppar i grovfodret 
i Västra Götaland. SLU har i ett projekt 
analyserat grovfoderprover från norra 
Sverige. I denna studie konstateras att va-
riationen är mycket stor. I medeltal ligger 
halten på 7 mg koppar per kg ts men det 
förekom en variation på mellan 2 till 70 
mg koppar per kg ts. I samma foderpro-
ver varierade molybdenhalten mellan 1,2 
och 13 mg per kg ts.

Foderindustrin har höjt kopparinne-
hållet i mineralfodren (se faktaruta). Det 
kan betyda att det mineralfoder du använt 
tidigare kanske inte passar till dina får 
längre. Vid valet av mineralfoder måste 
den totala kopparhalten beräknas i foder-

staten. Kopparinnehållet i spannmål ligger 
mellan 4 till 7 mg per kg torrsubstans. 

Få fodertillverkare deklarerar koppar i 
sina koncentrat eller färdigfoder, vare sig 
till får eller nötkreatur. Genom att fråga 
de olika foderföretagen har vi kunnat ta 
fram ungefärligt innehåll av koppar i de-
ras sortiment. Eventuellt planerar foder-
industrin att förändra kopparinnehållet 
även i kraftfoderblandningarna men man 
avvaktar mer kunskaper om vallfodrets 
innehåll av koppar. Köper du kraftfoder 
måste du fråga fodersäljaren om kop-
parhalten i kraftfodret. När du analyserar 
vallfodret kan det vara intressant att även 
kontrollera kopparhalten så du inte riske-
rar kopparförgiftning på dina får.

Jesper Eggertsen, Skara,
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Om man använder nötkraftfoder till sina får är kopparfritt salt och mineralfoder att 
rekommendera. Foto: Jesper Eggertsen.
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