
 

  
 
 
 
 

VILTFODER  
  
 
 
 
 

Kompletteringsfoder till ren, bison, hjort, rådjur, älg m.fl. 
klövvilt 

 
 

Edel Viltfoder är ett färdigfoder avsett att användas till utfodring av hjortdjur som älg, bison, hjort, ren och annat vilt/klövdjur (ej får). Börja i 
tid med utfodringen av djuren medan de är i så god kondition som möjligt. Håll alltid rent foderhoar/utfodringsplatser från foderrester, 
daglig rengöring rekommenderas. För ren, se vidare information se Fodercentralens utfodringsrekommendationer.  

 
Utfodringsråd 
En väl planerad utfodring av vilt är grunden för ett gott resultat. Börja utfodringen i tid. Börja med att ge 0,2- 0,5 kg Edel Viltfoder per dag 
som successivt trappas upp till den mängd foder som planerats (från 0,2 kg  - 3 kg/djur och dag) på ca 2 veckor beroende på vilket djur som 
utfodras. Utfodra helst två gånger/dag.  
En foderkrubba måste försörja djuren utan trängsel. På fasta utfodringsplatser är tillgång på rent vatten eller snö livsviktigt. Var noga med 
foderhygienen. Flytta krubborna när det blir för nedsmutsat på marken. Sjuka eller försvagade djur tas om hand för vård och behandling. 
Om energi- och vätsketillskott ska användas finns Ketona Lacta (akut blodsockerhöjande) eller blodsockerhöjande Ketona Energy pellets samt 
Effydral eller Elektrolyt Sur & Syrlig eller Biopect (saltbalans). Rådfråga veterinär vid behov. Följ noga djurens utveckling under utfodringens 
gång. Vidtag åtgärder snarast när det behövs.  
Utfodra gärna Jermin Normal mineral och Akzo salt i fri tillgång till djuren. En annan produkt att utfodra är Crystalyx Booster, en ”booster” 
för att öka djurens konsumtion av grovfoder. Frågor? – Ring gärna Spannex tfn 0521 26 20 50. 

 
Näringsinnehåll:  Näringsinnehåll forts 
Råprotein  10,5 %  Magnesium  0,5 % 
Smb råprotein  8,0 %  Energi enl SJV  10,3 MJ/kg 
Råfett  3,6 %   
Växttråd  15,0 %  Fodertillsatser, per kg 
Vatten  13,0 %  Vitamin A, E672  10 500 IE 
Aska  8,6 % Vitamin D3, E 671 3 500 IE 
Kalcium  0,7 % Vitamin E, E307 120 mg 
Fosfor  0,5 % Selen, E8 och 3b8.118  0,80 mg 
  Koppar, E4 12 mg 
 
 

Råvaruinnehåll: Vetekli, torkad melasserad betmassa, havrekli, havre, korn, rapsmjöl, rapsfrö, betmelass, monokalciumfosfat, magnesium-
oxid, natriumklorid, kalciumkarbonat, samt vitaminer, spårämnen och övriga vitaminer.  

 
Tillverkat: Se datumstämpel på säcken.  
Bäst före: Inom 8 månader från tillverkningsdatum, vid torr och sval förvaring. Bulk 6 månader under normal lagring och i ren silo. 
Utfodringsanvisning: Edel Viltfoder bör användas tillsammans med hö eller ensilage vid stödutfodring av vilt under vintern/säsong.  
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