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Som kunde hos SCA Danmark har du 

mulighed for at bestille voksefoder til 

fasankyllinger og få det leveret sammen med 

dine øvrige varer. 

 

Vi har siden 2007 haft vores engelske 

vildtfoder repræsenteret på det danske 

marked og siden da samarbejdet med 

professionelle jagtvæsener og opdrættere af 

vildtfugle i hele landet. 

 

 
 

I England er opdræt og udsætning af 

fasankyllinger meget omfattende, og der 

stilles store krav til kvaliteten af foderet. 

SCA specialiserede sig for mange år siden i 

at fremstille færdigfoder af høj 

ernærringsmæssig og fysisk kvalitet til 

vildtfugle og har siden da været et anerkendt 

brand på det engelske marked. 

 

 

 

 

 

 

 

Vores voksefoder (Grower 2) er optimeret til 

kyllinger der udsættes i terrænet og sikrer 

fuglene en fortsat dynamisk vækst. Vi 

anbefaler, at bruge dette foder frem til 

kyllingerne er ca. 12 uger gamle inkl. 

foderskift til hvede eller majs. Forbrug af 

voksefoder pr. kylling ca. 1,5 kg. 

 

Såfremt du ønsker at gøre brug af 

ovenstående, så skal det venligst 

understreges, at din ordre bør afgives min. en 

måned før de 6 uger gamle fasankyllinger 

udsættes i dit terræn.  

Voksefoderet er naturligvis en sæsonvare og 

let tilgængelig, så længe vi har lidt tid at 

arbejde med. 

 

På næste side af nyhedsbrevet følger en 

artikel fra en tilfreds kunde om brugen af 

SCA Gameplan. 

 

Vedrørende bestilling af vildtfoder og 

koordinering af levering med andre produkter 

fra SCA Danmark er du velkommen til at 

henvende dig til din daglige kontaktperson 

eller til kontoret i Kolding på tlf.:  

(+45) 87 610 727 

 

Klik her for mere 

information eller kontakt 

SCA Danmark 

Claus Sunne  

Tlf.: 24 41 05 08 

claus_sunne@cargill.com 

 

 

 

Vildtfoder til fasankyllinger 
 

http://www.scadanmark.dk/
http://www.scadanmark.dk/vildt/forhandler/
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På Svenstrup Gods bliver der årligt opdrættet 

16.000 fasankyllinger. En stor del af dem 

bliver solgt videre. Men en del af opdrættet 

går også til godsets eget forbrug, idet 

klassiske fasanjagter udgør en væsentlig del 

af godsets jagtlige drift. Ansvaret for, at der 

er stærke og velflyvende fasaner på terrænet 

når jagten blæses på, hviler på skytten Søren 

Kehling. Han har derfor en stor interesse i, at 

fasankyllingerne kommer optimalt fra start.  

 

Et gennemprøvet produkt 

 
Det er derfor oplagt, at det er voksefoderet 

Grower 2 fra SCA, der kommer i trugene, når 

hans fasaner sættes ud. Han kender SCA-

foderet fra England, og har anvendt det siden 

det kom på markedet i Danmark for ti år 

siden.  

- England har en solid tradition for opdræt og 

udsætning af fasaner til jagt. Deres fugle er af 

høj kvalitet, og det afspejler sig også i det 

foder, der produceres derovre. Kvaliteten er 

naturligvis også i højsædet når vi producerer 

fugle til jagt, og derfor er jeg glad for, at 

SCA Gameplan kan fås i Danmark, forklarer 

skytten. Han fremhæver, at foderpillerne altid 

er ens fra levering til levering, og at 

presningen er så god, at pillerne ikke 

smuldrer til støv i sækkene, når de bliver 

håndteret.  

- Og så kan pillerne godt tåle at blive lidt 

fugtige, uden at de straks klumper sammen. 

Ude på udsætningspladserne kan det ikke 

undgås at et fodertrug f.eks. bliver fugtigt af 

dug, men det kan foderet sagtens holde til, 

slår Søren Kehling fast. 

 

Kvaliteten betaler sig 

 
Voksefoderet Grower 2 fra SCA er optimeret 

til at give fasankyllinger, der udsættes i 

terrænet, en god og dynamisk vækst. Søren 

Kehling bruger voksefoderet rent frem til 

kyllingerne er ti uger gamle. Herefter blander 

han med en stadig større andel af hvede 

således at startfoderet er trappet helt ud, når 

kyllingen runder de 12 uger. 

Frem til da er det væsentligt, at han altid har 

de rette mængder foderpiller i den rette 

pillestørrelse i forhold til kyllingernes alder, 

som skytten fra Svenstrup ser som en 

væsentlig faktor i den travle 

udsætningssæson, hvor alting bare skal 

klappe. Ifølge Søren Kehling taler de gode 

resultater for sig selv og derfor er det en 

selvfølge, at der også fremover står SCA 

Gameplan på poserne med det foder, der 

bruges på godset. 

- Hvis man går mere op i kvaliteten end i 

prisen, er SCA Gameplan det rigtige valg. 

Man kan sagtens få fasanfoder, der er 

billigere, men det er min erfaring fra vores 

opdræt og udsætninger her på godset, at i 

sidste ende er pengene givet godt ud ved at 

vælge foderpiller af den bedste kvalitet, 

vurderer Søren Kehling.  

Voksefoder ved fasanudsætning: 

Det lette valg 
 

Billede fra udsætning af fasankyllinger på Svenstrup Gods. 

 

Af journalist Hans Kristensen 

http://www.scadanmark.dk/

