
  Af journalist Hans Kristensen 

Voksefoder ved fasanudsætning: 

Det lette valg 
 
Søren Kehling, der er skytte på det 3.800 hektar store Svenstrup Gods på Sjælland, benytter 
det engelske fasanfoder fra SCA, som han har gode erfaringer med.  
 
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 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.  
 
              Billede fra udsætningsplads på Svenstrup Gods 

 
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. Skytten fra Svenstrup nævner dette som en 
faktor, der er meget væsentlig for ham i den travle udsætnings-sæson, hvor alting bare skal 
klappe: 
De gode resultater, han har haft, taler efter hans mening for sig selv, og det er derfor 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. 
Se info om pris og betingelser for bestilling på www.agroland.dk 


