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Møllerens Dyrefoder består af  en lang række af færdige foderblandinger til heste, grise, køer, får, 
hunde, katte og forskellige fjerkræarter. Grundlaget for Møllerens Dyrefoder er mange års erfaringer 
med salg og produktion af foder til det professionelle landbrug. 
 
Møllerens Dyrefoder forhandles i det meste af Danmark. 
 
Dyr har forskellige behov for vitaminer, mineraler og energi alt afhængig af alder, vægt og fysisk ak-
tivitet. Disse forhold er der taget højde for ved valg af råvarer og sammensætning af Møllerens Dy-
refoder. Vitaminer og mineraler er afstemt i forhold til hinanden, idet det er vigtigt, at der hverken 
over- eller underdoseres.  
Foderplanerne i Møllerens Dyrefoder-brochure er vejledende, hvilket betyder, at det er vigtigt at hol-
de øje med dyrenes huld (om de er tykke eller tynde). 
 
Emballagen fra Møllerens Dyrefoder er på flere måder miljø- og kundevenlig. Foderet opsækkes  i 
meget handy størrelser á 6 -30 kg. Sækkene er fremstillet af miljøvenligt plastfolie, polyethylen, der 
består af kul og brint. Når sækkene brændes dannes vand og kuldioxid, som indgår i naturens 
kredsløb. 
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FjerkræStarter: 
FjerkræStarter er et granuleret (knækkede piller) startfuldfoder til kyllinger.  
 

FjerkræVokse: 
FjerkræVokse er et pilleteret fuldfoder, som anvendes efter FjerkræStarter. Foderet anvendes til alle 
fjerkræarter. 
 

Ful-A-Pep / korn: 
Ful-A-Pep er et tilskudsfoder til æglæggende høns, der anvendes sammen med korn og skaller 
(indeholdende kalk). Udfodres med 50% Ful-A-Pep og 50% korn. Skaller tildeles efter ædelyst. 
 

Komplet: 
Komplet er et fuldfoder, der anvendes sammen med skaller til æglæggende høns, gæs m.v. og er 
dermed det nemmeste at fodre med.  
 

 
 
 
 

 

Vand og kråsemateriale: 
Foruden  foder skal hønsene have fri adgang til frisk vand hele dagen. En høne drikker ca. 1/4 - 1/2  
liter vand pr. dag. Derfor er det meget afgørende, at der altid er rent vand til rådighed, d.v.s at van-
det bliver skiftet hver dag. Desuden har den brug for grus og småsten til fornyelse af kråsens ind-
hold af knusningsmateriale.   

 
Fodringsanlæg 
I et fodertrug skal der hverken være strøelse, gødningsklatter eller æg - der skal kun være foder. 
Bestræbelserne må derfor samles om i videst muligt omfang at hindre, at hønsene får adgang til at 
sidde på eller i fodertrugene. Uanset hvilket trug eller foderanlæg man benytter, vil en passende 
ædehøjde for dyrene være, at trugene er anbragt i højde med dyrenes ryg. De fleste trugformer er 
udformet med en indadbøjet kant, som er med til at modvirke spild. Det bedste er et kegleformet 
tremmeværk, som bevirker, at dyrene skal stå vinkelret på trugkanten og æde. 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledende fodernormer for alle fjerkræarter (dog ikke strudse):  

0 - 28  dage FjerkræStarter: Efter ædelyst (til begyndende 
fjersætning) 

28 - 140 dage FjerkræVokse: Efter ædelyst ( til begyndende 
æglægning) 

140 - ? dage Komplet: Stor race 140 gr./ dag 
Lille race 100—120 gr. / dag 

 eller  

 Ful-A-Pep / HønseKorn: Samme mængde foder som ved 
Komplet, blandet i forholdet 1:1. 

Høns 
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Kalkuner foretrækker at æde lidt ad gangen og ofte. Det er derfor bedre at fodre tre gange om 
dagen end de sædvanlige to gange. En voksen kalkun spiser op til 600 gr. pr. dag. 
 
Grøntfoder: 
Grøntfoder er lige så vigtig for kalkuner som for høns. Kalkuner er endog bedre græssere end høns. 
De er især glade for ungt græs, kløver og mælkebøtter. Eksempler på grøntfoder er kogte kartofler, 
raspede gulerødder, halve roer til at hakke i og kålblade. 
 
Andet: 
Kalkuner kræver god plads og frisk luft, men skal altid have mulighed for at gå i læ for kulde og regn, 
da de er let modtagelige for sygdomme.   
 
Endvidere er kalkuner meget modtagelige overfor sygdommen blackhead. De angrebne dyr bliver 
ofte sortfarvede på hoved og hals. Sygdommen, der skyldes en parasit, angriber navnlig ungdyr i 1-
3 måneders alderen, men kan også angribe voksne dyr. Op til 70% af dyrene dør, hvis sygdommen 
rammer en besætning. Blackhead-medicin fåes gennem dyrlægen.  
 
Da blackhead spredes af høns, må man aldrig holde høns og kalkuner sammen. 
 

 
 
 
 

 
Færdigfoder og korn: 
Ænder og gæs spiser meget og kan ikke på noget tidspunkt nøjes med græs. De voksne ænder og 
gæs spiser foruden færdigfoder op til 60-80 gr. korn pr. dag, alt efter racens størrelse.  
 
Fodres ænderne/ gæssene alene med korn, skal man være opmærksom på, at der er mindre  
protein i korn end i færdigfoder, hvilket betyder, at tilvæksten bliver mindre. En anden ulempe ved 
ren kornfodring er, at ænderne/ gæssene bliver for fede grundet den megen stivelse.  
Som et godt alternativ til slutfedning (ikke til æglæggere) kan KornGris anvendes. KornGris har stort 
set den samme råvarekombination som fjerkræfoder, men indeholder ikke den store mængde 
calcium som æglæggere kræver. 
 
Ænder kan lide at få deres foder tildelt i form af “snadrefoder”, hvilket vil sige, at foderet skal være 
temmelig vådt. 
Der er ingen principiel forskel på foderet til voksne dyr og ællinger, blot skal ællingefoder være mere 
findelt, d.v.s. granuleret / knust. 
  
Andet: 
Foder der også er velegnet til ænder og gæs, er kogte kartofler, grøntsager og formalet byg. 

 
 
 
 

 
Perlehøns kan leve på FjerkræVokse og Komplet sammen med evt. 20 - 30 gr. hønsekorn (hvede, 
byg, majs) pr. dag og grønt. 

Kalkuner 

Ænder/ Gæs 

Perlehøns 
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I den tid hvor sne og frost lukker for naturens spisekammer flokkes fuglene om vore foderpladser. 
Vinteren er særlig hård ved småfuglene, hvilket skyldes, at små dyr har et forholdsvis større varme-
tab end store dyr.  
Det er ikke svært at fodre vilde fugle, da fuglene simpelthen vælger det de har mest brug for.  
Frø-ædere som bogfinker og grønirisker holder sig mest til korn og frø, mens mejserne koncentrerer 
sig om de fedt- og olieholdige solsikkefrø. Det er navnlig næbbets form og størrelse, der er afgøren-
de for, hvilken type frø den enkelte fugl kan behandle og dermed udnytte på den mest effektive 
måde. Dvs., at små fugle som hovedregel skal have små frø. 
 
Især om vinteren gælder det om at vælge en vildtfugleblanding af høj kvalitet,  da de vilde fugle her 
har brug for meget energi for ikke at blive afkræftede. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ønsker man mange fugle og fugle hele året rundt, skal de 
også fodres hele året. Vildtfugle kender deres foderplads. 
 
Møllerens Dyrefoder tilbyder en Vildtfugleblanding med 6 slags frø, hvoraf en stor del er knækket 
majs, som har et højt energiindhold. 

 
 
 
 

 
Møllerens fuglefrø er blandinger som er sammensat  af førende opdrættere og frøene er af kvalitet 
1, hvilket vil sige markedets højeste spireevne. Sortimentet består af specialblandinger som  
Kanarieblanding, Tropeblanding, Undulatblanding, Parakitblanding og Papegøjeblanding. 
 

 
 
 
 

 
Fodersammensætningen til kaniner ligner principielt den, der tildeles heste og køer. Kaniner vil ger-
ne have foder med meget struktur og træstof, da kaninens fordøjelsessystem er opbygget til dette.  
 

KaninGuf: 
KaninGuf er et fuldfoder, der dækker hele kaninens behov for næringsstoffer. 
Kælekaniner tildeles KaninGuf med 100 - 150 gr./dag.  
Kaniner, der skal fedes op til slagtning, skal have fri adgang til foderet. Har kaninen fri adgang til fo-
deret vil den æde ca. 200 - 250 gr./dag. 
 

Grovfoder: 
Foruden færdigfoderet skal kaninen have fri adgang til hø. Desuden kan kaniner lide rodfrugter  
f.eks. gulerødder, roer og kartofler. Kløver, mælkebøtter og blomkålsblade er også et godt supple-
ment til kaninen. 
 

Vær opmærksom på følgende: 
Kaniner har en sart fordøjelse og tåler derfor ikke store foderskift. Desuden skal man  passe på, at 
kaniner ikke får frossent foder, og at vandet ikke fryser om vinteren. 
 

Vildtfugle 

Volierfugle 

Kaniner 
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Får og geder er drøvtyggere og har ca. samme behov for næringsstoffer. 

 
Fårefoder er et fuldfoder i pilleform, der sammen med et grovfoder som frisk halm/ hø giver en 
god foderoptagelse. Grovfoderet skal sikre en god funktion i fårets tarmsystem. Møllerens Fårefoder 
indeholder alle nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler i passende mængde. 
 
Har fåret flere lam gives der 0,4 kg fårefoder pr. ekstra lam pr. dag. 

 
Fåreplus er et tilskudsfoder i piller til anvendelse sammen med byg. Fåreplus udfodres sammen 
med byg i forholdet 1:3. Fåreplus forsyner fåret med dets daglige behov for vitaminer og mineraler.   
Fåreplus anvendes på samme vis som Fårefoder (Husk at justere for iblandingen med byg). 
 
Vitamin og mineraler: 
Vitamin og mineralbehovet dækkes hele året af eksempelvist VM Fåremineral, der tildeles ad  
libitum. Om sommeren kan det eventuelt være en god idé med en sliksten ex. Salto Får. Vær  
opmærksom på at får ikke tåler kobber (De dør af det). VM Fårmineral anvendes fortrinsvist hvor 
der ikke ydes et dagligt tilskud af kraftfoder (Fårefoder eller Fåreplus). 
 
 

Får og Geder 

Moderfårets vægt, kg 50 60 70 80 90 100 

Goldtid 0,65 0,75 0,8 0,9 0,95 1 

Drægtighed: 
1. trediedel, 49 dage 
2. trediedel, 49 dage 
3. trediedel, 49 dage 

 
0,75 
0,65 
0.95 

 
0,85 
0,75 
1,05 

 
0,90 
0,80 
1,10 

 
1,00 
0,90 
1,20 

 
1,05 
0,95 
1,25 

 
1,10 
1,00 
1,30 

Diegivning, 1 lam* 
  1 -   60 dage 
61 - 120 dage 

 
1,47 
1,25 

 
1,60 
1,37 

 
1,65 
1,45 

 
1,75 
1,55 

 
1,80 
1,60 

 
1,85 
1,65 

Tildeling af Fårefoder i kg pr. dag  
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Vrinsk: 
Vrinsk er et godt økonomisk fuldfoder i pilleform. Udfodres Vrinsk sammen med et grovfoder som 
f.eks. frisk wrap/ hø bliver alle hestens behov dækket. Vrinsk indeholder alle nødvendige nærings-
stoffer i passende mængde og anvendes til heste/ ponyer i let til moderat arbejde. 
 

HesteSpark: 
HesteSpark er et meget lækkert müslifuldfoder, der anvendes sammen med wrap/ hø. Foderet inde-
holder alle de nødvendige næringsstoffer der sikrer, at heste i let til moderat arbejde er i balance 
med vitaminer og mineraler. HesteSpark indeholder bl.a. snittet lucerne, melasse, grønpiller, majs, 
tørret frugt og mynte som gør at selv de kræsne heste  vil kunne lide den. 
 

HestePlus: 
HestePlus er en tilskudsfoderblanding i pilleform, der anvendes sammen med korn eller andet foder 
som er i underskud af vitaminer og mineraler. Udfodres med wrap/ hø. HestePlus anvendes med 
indtil 600 g - 1 kg. pr. dag. Hold øje med hestens huld og tilpas fodermængden herefter. 
 

Husk Grovfoder: 
Til alle foderblandinger skal der selvfølgelig gives wrap eller hø. Grundreglen er at man altid skal 
bruge så meget grovfoder som muligt og så lidt kraftfoder som muligt. 
 
En hest skal gerne tilbydes grovfoder der  i tørstofmængde svarer til mindst 1% af   
hestens vægt. Det betyder at en hest på  
500 kg skal spise mindst 5-6 kg tørt hø eller 7 kg wrap med et tørstofindhold på 72% 
 
(wrap skal min. indeholde  60% tørstof).  
 
Individuel fodring  
 
Vi vil her  i Hornsyld Købmandsgaard altid være behjælpelige med at få lavet en 
foderplan der passer til din hest: 
 

Vi tror på at sundhed & velvære hænger sammen med din hest ’s præstationer. 
 

Heste 

Hest 500 kg Kg Vrinsk eller 
HesteSpark pr. dag 

Kg hø pr. dag Kg halm pr. dag 

Vedligehold 2 5 2 

Middel arbejde 3 6 2 

Hårdt/ intensivt arbejde 4 8 2 
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Hestemineraler: 
Der er stor forskel på hestes størrelse, huld og arbejdsniveau, hvorfor de også har forskelligt behov 
for vitaminer og mineraler. Er hesten i arbejde og dens huld passende, dækkes dens behov via fuld-
foder (Vrinsk eller HesteSpark) eller kombinationen HestePlus + havre. 
Er hesten sidst i drægtighedsperiode (9-11 mdr.) eller diegivende har den et øget behov for ekstra 
foder, protein og vitaminer og mineraler. 
Kontakt altid gerne vores konsulent Jeanet S. Petersen tlf. 25277383.  
  
Møllerens Hobbylager tilbyder f.eks. Travo Sport der er et vitamin/mineral tilskud, der sikrer den 
nødvendige tilførsel af mineralstoffer og vitaminer til både ungheste og voksne heste. 
Travo Sport har et højt indhold af kobber. Det modvirker dannelsen af ledmus (små knoglestumper i 
leddene ) under unghestens vækst, og samtidig sikres den voksne hests holdbarhed.  
 
Travo Sport  er tilsat ekstra Biotin, der fremmer en god udvikling af hove og hårlag. Travo Sport er 
tilsat jern i form af letoptagelig jernfumarat. Travo Sport er presset i små piller, som giver et rent pro-
dukt, der nemt kan blandes med det øvrige foder. 
Behovet for mineral- og vitamintilførsel er meget afhængigt af hesten (legemsvægt/ race, øvrige 
fodermidler, træning, o.s.v.) De anførte mængder er derfor kun retningsgivende. 
 
Andet: 
Foruden frisk foder er det vigtigt, at hesten altid får et godt stråfoder, dvs. lugter halmen/ høet  
muggent, må hesten ikke få det. Hesten skal ligeledes altid have adgang til frisk vand. Heste bør 
have fri adgang til en saltsliksten. 
 
 
 
 

Brugsanvisning:  

Heste legemsvægt ca. 500 kg Tildeling pr. dag 

Foder bestående af korn, sojaskrå og halm 100- 200 g 

Foder bestående af fuldfoder og halm 50- 100 g 

Afgræsning 100– 150 g 
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SojaMax er et tilskudsfoder, der indeholder alle de nødvendige vitaminer og mineraler. SojaMax 
anvendes med 20% + 80% korn (byg og hvede). Se doseringsvejledning på sækken.  

 
 

 
 

Oatline Premium: 
Oatline Premium er en topblanding til smågrise. Oatline Premium har et højt indhold af letfordøjelige 
råvarer såsom mælkeprodukter og fiskemel, hvilket giver den lille gris en skånsom tilvænning til fast 
foder. Oatline Premium kan tildeles med en håndfuld 2 gange pr. dag fra grisen er 2 uger. Det er 
vigtigt at foderet ædes op mellem hver fodring og at det er friskt. 
 

EnzymStart:  
Smågrise fodres med fuldfoderet EnzymStart, der indeholder alle de vigtige vitaminer og mineraler. 
EnzymStart indeholder antigenfrit soja (HP200), der er let tilgængeligt for den lille gris, hvilket giver 
optimale vækstbetingelser. 
                             
Der fodres med EnzymStart efter ædelyst fra grisen er 5 uger til den vejer ca. 25 kg, hvorefter der 
laves en langsom overgang til KornGris. Det er vigtigt, at der altid er foder nok, men der skal ædes 
op hver dag, så foderet altid er friskt. 
 

 
 
 
 

 
 
Slagtesvin fodres med KornGris + lidt halm. Husk at overgangen fra EnzymStart skal foregå gradvis, 
d.v.s. over 1 uge. 

Søer 

Goldperioden Ædelyst 

Drægtighedsperioden: 
Første 4 uger 
Næste 8 uger 
Sidste 4 uger 
Sidste 2 dage 

 
1,9 

Efter huld (d.v.s. mere hvis soen er tynd) 
3,0 –3,5 - huld (d.v.s. mere hvis soen er tynd) 

1,9 - 2,4 

Diegivningsperioden: 
Første uge 
Følgende uger 

 
1,9 + 0,3 pr. gris 

Ædelyst 

SojaMax, vejledende kg pr. dag  

Smågrise 

Alder 
5 - 6 uger 
6 - 8 uger 
8 - 10 uger 

Mængde 
0,3 - 0,4 ( i starten gives der kun en håndfuld) 

0,5 - 0,6 
0,700 - 0,900 

EnzymStart, vejledende kg pr. dag  

Slagtesvin 
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KalveSpark (0-3 mdr.): 
KalveSpark er en lækker müsliblanding, hvor den pressede pille er coated med melasse og blandet  
med varmvalset korn.  
 
Det varmvalsede korn (grov struktur) giver en højere fordøjelighed af stivelsen i kornet, hvilket især 
er en nødvendighed i de første af kalvens leveuger, hvor denne er et enmavet individ. Den grove 
struktur er med til at hjælpe kalvens øvrige maver i gang, således at den hurtigere får gang i hele sit 
fordøjelsessystem. 
 

1) De angivne mælkemængder gælder ved fodring med sødmælk eller mælkeerstatning       
(bestående af 130 g mælkepulver pr. 1 liter vand).  

2) Gives efter æde-/drikkelyst - dvs. kalven skal have adgang til foder samt frisk vand hele  døgnet. 
De angivne mængder er vejledende. 

3) Fravænning fra mælkefoderet kan ske, når kalven æder 0,75 kg kraftfoder pr. dag. 
4) Under normale forhold er det ikke nødvendigt at tildele ekstra mineraler og vitaminer. 
 

KornGris, vejledende kg pr. dag  

Uge Vægt kg 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7—slagtning 
 
 

30 
35 
41 
47 
53 
60 
67 
74 
 

1,50 
1,70 
1,90 
2,00 
2,20 
2,41 
2,60 

2,61 (indtil den vejer 110 kg) 
 

Daglig tilvækst 900 gr.  

Kalve 

KalveSpark 

Alder 
 

Mælkefoder 
liter (1) 

KalveSpark/Start 
kg (2) 

Hø  
kg (2) 

Vand 
liter (2) 

  1 - 3   dage råmælk -  Efter ædelyst - 

  4 - 7   dage 2 x 2,5 0,1 - 1 

  1 - 2   uger 2 x 2,5 0,2 - 1 

  3 - 4   uger 2 x 2,5 0,4 - 2 

  5 - 6   uger 2 x 2,5 0,7 - 3 

  7 - 8   uger 2 x 2,5 (3) 1,7 - 6 

  9 - 10 uger - 2,1 - 8 

11 - 12 uger - 2,5 - 10 

Vejledende foderplan til småkalve (store racer), 
daglig tildeling  
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KalveVokse 15 (fra 3 mdr.): 
KalveVokse 15 er et fuldfoder, der gives sammen med halm og evt. melasse. Ved at følge neden-
stående foderplan får kalven dækket hele sit næringsstof-, vitamin- og mineralbehov optimalt. 

KalvePlus (fra 3 mdr.): 
Et tilskudsfoder, der anvendes sammen med korn og/eller proteinfattigt foder. Tildeles kalven 1,1 kg 
KalvePlus pr. dag fra den vejer 150 til 450 kg  forsyner KalvePlus kalven med vitaminer og mineraler 
i hele fodringsperioden. I samme periode skal kalven gradvis sættes op fra 4,0 kg valset byg pr. dag 
til 7,3 kg valset byg pr. dag (se evt. fodervejledningen for KalveVokse 15). 
 

 

 
 
 

TotalKo: 
Ammekøer fodres med TotalKo + halm og evt. hø. TotalKo er tilsat vitaminer og mineraler så amme-
koens behov er dækket. 
Det er vigtigt for koens vom og dermed koens velbefindende, at den altid har rigeligt med stråfoder. 

Går koen på rigeligt græs får den dækket sit foderbehov her, men ikke vitamin- og mineralbehovet, 
der dækkes ved at tildele 100 gr. VM U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KalveVokse 15 

Alder 
dage 

Vægt 
kg 

Halm  
kg 

KalveVokse 15 
kg 

116 - 150 151 - 200 0,4 efter ædelyst ca. 5,0 kg 

151 - 182 201 - 250 0,6 efter ædelyst ca. 5,9 kg 

183 - 214 251 - 300 1,0 efter ædelyst ca. 6,5 kg 

215 - 249 301 - 350 1,3 efter ædelyst ca. 7,1 kg 

250 - 286 351 - 400 1,3 efter ædelyst ca. 7,7 kg 

287 - 327 401 - 450 1,4 efter ædelyst ca. 8,1 kg 

Vejledende foderplan til slagtekalve (store racer), 
daglig tildeling  

Ammekøer 

 Ældre køer (700 kg) 1. kalvs køer (600 kg) 

Gold 
Højdrægtig 
Malkende 1. del 
Malkende 2. del 

4,0 
5,2 
8,2 
6,6 

4,6 
5,5 
9,2 
7,6 

Fodernormer til ammekøer, TotalKo kg pr. dag + halm  
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Det store udbud der findes af hundefoder, kan ofte virke forvirrende. Hvad skal man vælge og er det 
også det rigtige foder til netop denne hund. 
 
Her er 3 punkter, der skal tages højde for, før man kan vælge det rette foder: 
- hundens alder, størrelse og aktivitetsniveau - når disse 3 forhold kendes er udbudet straks svundet 
ind til nogle få forskellige typer foder.  
 

Hvalpe: 
Hvalpe har, ligesom børn behov for ekstra vitaminer, mineraler, fedt og protein. Vælg altid et godt 
hvalpefoder i starten og brug dette indtil hvalpen er fuldt udvokset. Hvor længe væksten fortsætter 
er forskelligt fra hunderace til hunderace. En lille race er udvokset efter ca. 8 mdr., en mellemstørrel-
se race efter 12 mdr. og en stor race først efter 18-24 mdr. 
 

Voksne Hunde: 
Når hvalpen er blevet voksen, har den et reduceret behov for energi, fedt, protein o.s.v., hvorfor den 
skal over på et almindeligt voksenfoder. Her skal man vælge et produkt, hunden kan lide og som 
holder pelsen, maven og sundheden i orden. 
 
Læg mærke til hundens afføring, den skal altid være fast og må ikke være for tynd. Det er endvidere 
en god idé at vælge et foder, hvor der kommer en fornuftig lav afføringsmængde, da for meget affø-
ring er tegn på, at hunden ikke udnytter foderet optimalt.  
 
Er hunden meget aktiv, bør man vælge et energirigt  foder, da dette indeholder flere næringsstoffer, 
som hunden behøver for at yde en ekstra indsats. 
 
Vær opmærksom på følgende:  
Ved brug af vand på foderet er det vigtigt ikke at tilsætte for meget og for varmt vand. Vandets tem-
peratur må ikke overstige 40-50 grader, da vitaminerne i hundefoder ikke er varmebestandige og 
derved ødelægges. Dette kan medføre mangelsygdomme, da  hundens krop kommer i underskud. 
 

Møllerens Hvalpefoder 
Møllerens Hvalpefoder dækker hvalpens ernæringsmæssige behov i vækstperioden. Det er sam-
mensat af udsøgte proteiner med høj fordøjelighed samt let optagelig fjerkræfedt og planteolie, som 
sikrer hvalpen en god og stabil vækst i vokseperioden. Møllerens Hundefoder og Møllerens Hvalpe-
foder er udviklet i tæt samarbejde med en tilknyttet dyrlæge. 
 

Møllerens Hundefoder 
Møllerens hundefoder er et højfordøjeligt fuldfoder til den voksne hund med et normalt aktivitetsni-
veau, men kan også anvendes til hunde, der i perioder har et højt aktivitetsniveau. Ingredienserne i 
Møllerens Hundefoder er omhyggeligt udvalgt af sunde råvarer, således at hunden vil få dækket sit 
behov optimalt. 
Når man skifter foder er det en god ide at blande “gammelt” foder med “nyt” foder over en periode 
på ca. 14 dage, På den måde kan hundens mave-tarmkanal langsomt vænne sig til det nye foder. 
 
 
 
 
 

Hunde 
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Katte har ligesom hunde brug for et foder, der er tilpasset alder og aktivitetsniveau. En killing har 
brug for flere næringsstoffer end en voksen kat , ligesom en gammel rolig kat skal have mindre end 
en ung aktiv kat. 
Da mange katte er steriliseret, skal man være opmærksom på, at foderet til disse katte skal have et 
lavt magnesium indhold. For meget magnesium øger risikoen for urinvejslidelser, og steriliserede 
 katte er mere disponerede for denne lidelse.  
 
Tag også højde for, om det er en indekat eller en udekat. Udekatte bevæger sig mere end indekatte 
og kræver derved et mere energirigt foder. Ligeledes er der stor forskel på kattes pels. En lang  
kraftig pels kræver mere energi end en kort pels.  
Katte elsker et knasende foder, undlad derfor at tilsætte vand til foderet. 
 

Møllerens Kattefoder 
Møllerens kattefoder er et fuldfoder til alle voksne katte uanset aktivitetsniveau og race. Ingredien-
serne er omhyggeligt udvalgt af sunde råvarer, således at katten vil få dækket sit optimale behov. 
Møllerens kattefoder har et lavt magnesiumindhold og er tilsat ekstra taurin. 
 
Ormekur og loppemiddel til hunde og katte:  
Orm og lopper kan give ubehag for både hunde, katte og mennesker, hvis de ikke behandles kor-
rekt. 
Orm nedsætter dyrenes foderoptagelse og ofte bliver de tynde. Ormekur fås både i pilleform og som 
pipette der kan dryppes i nakken. Ormekur kan være aktuel at anvende fra katten er 2 uger og hun-
den 8 dage gammel. Dosering og behandlingshyppighed varierer alt afhængig af hundens størrelse 
og produktets art. Se på emballagen. 
 
Kæledyr får lopper på et eller andet tidspunkt. Lopper kan ses på dyret ved at det kløer, bider sig og 
ryster på hovedet. Lopper kan behandles med tabletter eller pipetter som dryppes på huden. 
HUSK! spørg dyrlægen ved den mindste tvivl. 
   
 

Katte 
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