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SKYTTENS DÆKKER ALLE 

NÆRINGSBEHOV FOR HUND OG KAT 
 

SKYTTENS produkter til hunde og katte er pro- 

duceret af let fordøjelige råvarer i høj kvalitet 

og ernæringsmæssigt korrekt afbalancerede 

mængder. SKYTTENS produkter er baseret på 

kylling og fisk, som er skånsom mod blandt 

andet lever- og nyrefunktion og giver en opti- 

mal fordøjelse. 
 

 

SKYTTENS ER FOR ALLE 

HUNDE OG KATTE 
 

En altid gennemtestet sundheds- og ernæ- 

ringsmæssig balance mellem de enkelte råva- 

rer i SKYTTENS produkter sikrer, at din hund 

og kats næringsbehov bliver dækket korrekt. 

 
Med et bredt og højt udviklet program af kva- 

litetsfoder, er du sikker på at kunne tilbyde din 

hund og kat lige netop den kosttype, der mat- 

cher dens fysiske og mentale udvikling. 
 

SKYTTENS sortiment dækker alle behov, lige 

fra den mindste og søde killing til den voksne 

kat. Fra små friske hundehvalpe til aktive-, 

hårdtarbejdende - samt ældre hunde. 

I vores program tager vi altid hensyn til allergi, 

der kan plage hunde og katte. Foder handler 

om kvalitet, der sammen med venskab, leg og 

oplevelser giver livskvalitet. 
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HUND · HVALP 

 

 

 

 
HUND 

 

Dine kæledyr har krav på sunde råvarer, derfor 

indeholder SKYTTENS en korrekt og velafba- 

lanceret mængde af protein, fedt, kulhydrater, 

vitaminer og mineraler. 

 
SKYTTENS produkter har meget høj optagelig- 

hed og dermed stor energimængde. 
 

SKYTTENS produkter er tilsat en speciel olie- 

blanding, der indeholder de meget vigtige es- 

sentielle omega 3 og omega 6 fedtsyrer, hvil- 

ket giver hunden en blank og skinnende pels 

samtidig med, at de sunde olier forebygger tør 

hud og pels. 
 
 
 
 

 
HVALP 

 

SKYTTENS SØCLA giver din hvalp de bedste 

vækstbetingelser og gør den klar til et langt og 

sundt liv fuld af udfordringer. 

 
Jo bedre start din hvalp har fået, jo sundere 

voksenliv får den - og jo nemmere kommer 

den gennem alderdommen. 

Giv den de bedst mulige betingelser med sund 

og nærende SKYTTENS SØCLA. 
 

 
VIGTIGT: 

Afpas altid fodermængden efter den enkelte hund/kats 

behov afhængig af alder, motion m.m. 

Giv aldrig tilskud af vitaminer og mineraler (kalk m.m.). 

SKYTTENS produkter dækker det fulde behov. 

Hunden og katten skal altid have adgang til frisk vand. 
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KAT 

 

SKYTTENS KAT er sund og velsmagende fuldfoder, der indeholder en vel- 

afbalanceret mængde af protein, fedt, kulhydrater, vitaminer og mineraler, 

som din kat og killing har brug for. 
 

SKYTTENS KAT indeholder kyllingelever, som giver foderet den dejlige 

smag, katten vil elske, men også det høje indhold af fisk, kylling og æg 

bidrager til en god smagsoplevelse for din kat. 
 

SKYTTENS KAT har lav ph-værdi, hvilket bl.a. forebygger urinvejssten 

(stryvitkrystaller) og er tilført det vigtige aminosyre TAURIN, der sikrer 

opbygning af kattens øjennethinde, hjertemuskulatur og immunforsvar. 
 
 
 
 
 

KILLING 
 

Vær opmærksom på at lære killingen at spise 

samme sted hver gang. Begynd med at give 

SKYTTENS KAT opblødt i lunkent vand og skær 

derefter ned på mængden af vand, efterhån- 

den som killingen vokser. Killinger skal have 

mulighed for at spise ofte - op til 6 gange i 

døgnet. 
 

HUSK at det skal være små portioner. Når kil- 

lingen er omkring 6 måneder, sænkes antallet 

af måltider gradvist. 



 

 

SKYTTENS HVID 
SKYTTENS HVID er ikke et ”alminde- 

ligt” foder, men et foder sammensat 

af let fordøjelige råvarer af meget høj 

kvalitet. SKYTTENS HVID er fuldfoder 

til hunde. Serveres tørt eller opblandet 

i lunkent vand evt. surmælksprodukter. 

SKYTTENS HVID har lav fedtindhold og 

kan derfor betegnes som et ”light” 

produkt. 

 
 

SKYTTENS SPECIAL 
SKYTTENS SPECIAL er tilsat ekstra af 

den helt specielle olieblanding inde- 

holdende de meget vigtige essentielle 

omega 3 og omega 6 fedtsyrer, der 

giver hunden en blank og skinnende 

pels samtidig med, at de forebygger 

tør hud og pels. SKYTTENS SPECIAL er 

fuldfoderblanding til hunde og særde- 

les velegnet til ældre hunde. Serveres 

tørt eller opblandet i lunkent vand evt. 

surmælksprodukter. 

 

SKYTTENS ARKTIS 
SKYTTENS ARKTIS er højpræstations- 

foder til hårdtarbejdende og aktive 

hunde som slæde-, jagt-, brugs-, og 

væddeløbshunde. SKYTTENS ARKTIS 

udnyttes optimalt og giver en fin for- 

døjelse. 95 % tørstof og høj energiind- 

hold gør SKYTTENS ARKTIS særdeles 

økonomisk. SKYTTENS ARKTIS er 

fuldfoderblanding til hunde.Det anbe- 

fales at opblande SKYTTENS ARKTIS 

i varmt/lunkent vand og servere det 

efter 6 timers trækketid. Kan også 

serveres tørt. 
 

 

SKYTTENS SØCLA 
SKYTTENS SØCLA er sammensat af 

de fineste og let fordøjelige råvarer og 

særdeles velegnet til hvalpe, unghun- 

de samt diegivende tæver. SKYTTENS 

SØCLA er fuldfoderblanding til hunde. 

Serveres tørt eller opblandet i lunkent 

vand evt. surmælksprodukter. 
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SKYTTENS SUPERDOG 
SKYTTENS SUPERDOG er højpræ- 

stationsfoder til hårdtarbejdende og 

aktive hunde som slæde-, jagt- og 

brugshunde. 

SKYTTENS SUPERDOG udnyttes opti- 

malt og giver en fin fordøjelse. SKYT- 

TENS SUPERDOG er fuldfoderblanding 

til hunde. Serveres tørt eller opblandet 

i lunkent vand evt. surmælksprodukt. 

 
 

SKYTTENS 38/24 
SKYTTENS 38/24 er GLUTENFRI høj- 

præstationsfoder til aktive hunde som 

slæde-, jagt- og brugshunde. 

SKYTTENS 38/24 er et foder af 

usædvanlig høj kvalitet med indhold 

af bl.a. krebsdyr og hyben. SKYTTENS 

38/24 er fuldfoderblanding til hunde. 

Serveres tørt eller opblandet i lunkent 

vand evt. surmælksprodukt. 

 

 
 

SKYTTENS 30/20 
SKYTTENS 30/20 er GLUTENFRI foder 

til alle voksne hunde også hunde med 

højt aktivitetsniveau. SKYTTENS 30/20 

er fuldfoderblanding til hunde. 

Serveres tørt eller opblandet i lunkent 

vand evt. surmælksprodukt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SKYTTENS KAT 
SKYTTENS KAT har et højt indhold 

af proteiner fra fisk, kylling, æg og 

kyllingelever, som bl.a. stimulerer 

smagen. SKYTTENS KAT har lav 

ph-værdi, som virker forebyggende 

mod urinvejssten (stryvitkrystaller). 

Er tilsat TAURIN - en aminosyre, som 

er vigtigt i opbygning af kattens øjen- 

nethinde, hjertemuskulatur og immun- 

forsvar. SKYTTENS KAT er fuldfoder- 

blanding til katte. 

 
Råvarer hundefoder: FISK, KYLLING, krebsdyr, majs, hvede, byg, blodmel, æg, animalsk fedt, ris, 

plantefibre, vegetabilsk olie, grønsager, hyben, gær, lecitin, mineraler og vitaminer. 

 
Råvarer kattefoder: FISK, KYLLING, hvede, majs, animalsk fedt, plantefibre, æg, vegetabilsk olie, 

gær, glukose, mineraler og vitaminer. 



DEKLARATION 
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NÆRINGSINDHOLD 

 
HVID    SPECIAL  ARKTIS    SØCLA 

SUPER- 
DOG 38/24 30/20 KAT Gavnlig effekt på 

Energi pr. 100 g.   17170 kJ  19500 kJ  24080 kJ  20300 kJ  23120 kJ  22020 kJ  20810 kJ  19030 kJ 

Energi pr. 100 g.   4090 kcal 4668 kcal 5764 kcal 4860 kcal 5510 kcal 5240 kcal 4950 kcal 4530 kcal 

Råprotein                      21%          19%          34%          27%          30%          38%          30%          30%   Muskler, vækst og vedligeholdelse 

Råfedt                            7%          15%          30%          15%          30%          24%          20%          12%   Energi, pels og hud 

Råfibre                           4%        3,5%        1,5%            3%        2,5%            2%           3%           3%   Tarmfunktion og fordøjelse 

Råaske                            8%        7,5%            7%        7,5%            8%          10%           8%           8%   Muskler, tænder og knogler 

Vand                               7%           7%           5%           7%           7%           7%           7%           7% 

Kulhydrater (NFE)         53%          48%       22,5%       40,5%       22,5%          19%          32%          40%   Energi 

 
VITAMININDHOLD pr. kg. 

A                           15000 IE  12000 IE  15000 IE  15000 IE  15000 IE  18000 IE  18000 IE  20000 IE   Syn, vækst og hud 

D3                          1.500 IE   1.200 IE   1.500 IE   1.500 IE   1.500 IE   1.800 IE   1.800 IE   2.000 IE   Knogler, tænder og vækst 

C                               50 mg      50 mg    100 mg    100 mg      50 mg    300 mg    100 mg              -   Cellebeskyttelse 

E                             100 mg    100 mg    250 mg    250 mg    100 mg    400 mg    150 mg    100 mg   Cellebeskyttelse 

B1                               8 mg        8 mg        8 mg        8 mg        8 mg      10 mg     9,6 mg      13 mg 

B2  6 mg  6 mg  6 mg  6 mg  6 mg     7,5 mg     7,2 mg   17,5 mg  
Pels, hud, knogler, tarmfunktion, 

celler, nerver og forplantning 
B  5 mg  5 mg  5 mg  5 mg  5 mg   6,25 mg  6 mg  5 mg 

B12  0,03 mg   0,03 mg   0,03 mg   0,03 mg   0,03 mg   0,03 mg   0,03 mg   0,04 mg   Leverfunktion 

D-Pantotensyre  15 mg  15 mg  15 mg  15 mg  15 mg 18,75 mg  18 mg  40 mg   Forbrænding af proteiner og kulhydrater 

Folinsyre  1 mg  1 mg  1 mg  1 mg  1 mg   1,25 mg     1,2 mg  1 mg   DNA 

Biotin   0,6 mg     0,6 mg     0,6 mg     0,6 mg     0,6 mg   0,75 mg   0,72 mg     0,6 mg   Hud og pels 

Niacin    20 mg  20 mg  20 mg  20 mg  20 mg  25 mg  24 mg  40 mg   Nervesystem 

Cholinclorid  200 mg    200 mg   1200 mg    200 mg    200 mg   3500 mg    750 mg   1000 mg   Leverfunktion 

Taurin  -  -  -  -  -  -  -  1000 mg   Syn og hjertefuntion 

Omega 3  2,6 g  3,8 g  13 g  8 g  5,5 g  8,6 g  8 g  4 g   Pels 

Omega 6  26 g  38,6 g  65 g  35,5 g  55 g  43 g  40 g  36 g   Pels 

 
 

MINERALINDHOLD pr. kg. 

Calcium  1,2%  1,2%  1,5%  1,4%  1,6%  1.8%  1,6%  1,2%   Tænder og knogler 

Fosfor  1,0%  1,0%  1,0%  1,1%  1,1%  1,3%  1,2%  1,0%   Tænder, knogler og energioverførsel 

Kalium  0,5%  0,5%  0,4%  0,6%  0,5%  0,5%  0,5%  5,5 %   Muskler og væskebalance 

Natrium  0,3%  0,3%  0,3%  0,3%  0,35%  0,6%  0,4%  0,4%   Urinudskillelse, muskler og væskebalance 

Magnesium  0,15%  0,15%  0,1%  0,13%  0,13%  0,11%  0,13%  0,1% 
Nervesystem, tænder, 

knogler og energioverførsel 

Jern  150 mg    180 mg    150 mg    150 mg    150 mg    190 mg    180 mg    200 mg   Hud, pels og muskelceller 

Zink  150 mg    200 mg    200 mg    200 mg    200 mg    255 mg    180 mg    120 mg   Sårheling 

Jod     2 mg    2 mg    2 mg   2 mg   2 mg     2,5 mg     2,4 mg    2 mg   Energioptagelse 

Selen  0,15 mg     0,4 mg     0,4 mg     0,4 mg     0,4 mg     0,5 mg   0,15 mg   0,15 mg   Cellebeskyttelse 

Kobber   10 mg  10 mg  10 mg  10 mg  10 mg  17 mg  12 mg  10 mg   Knogler og tænder 

Mangan   10 mg  10 mg  10 mg  10 mg  10 mg  17 mg  12 mg    5 mg   Nervesystem Kobolt

    1 mg    1 mg    1 mg   1 mg   1 mg    1 mg     1,2 mg    1 mg   Ensymproces 
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SKYTTENS HAR LEVERET 

KVALITETSFODER TIL HUNDE 

OG KATTE SIDEN 1970 
 
 

SKYTTENS er en danskejet familievirksomhed, 

der siden 1970 har leveret kvalitetsfoder til 

hunde og katte. 
 

Viden og lang erfaring i at udvikle og produ- 

cere kvalitetsfoder i tæt samarbejde med dyr- 

læge og topopdrættere har gjort SKYTTENS til 

en af Danmarks førende leverandører af sunde 

og ernæringsrigtige fuldfoderblandinger, som 

eksporteres til mange lande. 
 

Fokus på gode råvarer og en naturlig lyst til 

altid at levere kvalitet og service, har gennem 

årene været nøgleordene for den vækst, vi til 

stadighed oplever. 
 

Det betyder, at SKYTTENS er en oplagt foder- 

leverandør for kvalitetsbevidste hunde- og kat- 

teejere, herunder opdrættere, politi, jægere, 

foreninger m.v. 



Forhandler: 
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Hos SKYTTENS arbejder vi på, at alle måltider til hunde og katte skal være 

velsmagende og korrekt sammensat af sunde og nærende råvarer. 

Med andre ord: Det skal være det bedste af det bedste. 

SKYTTENS produkter er altid til den rigtige pris. Hjælp dine bedste venner 

til et sundt, langt og aktivt liv. 
 

Vælg foder fra SKYTTENS og vær 100% sikker på 
 

• at få et ekstruderet produkt med præcis balance mellem de enkelte 

råvarer. 
 

• at din hund og kats næringsbehov dækkes korrekt. 
 

• at få produkter med meget høj optagelighed og stor energimængde. 
 

• at få produkter, der er produceret i Danmark og derfor opfylder alle 

krav til foder af høj kvalitet. Plantedirektoratet kontrollerer ved 

analyse af stikprøver, at alle produkter fra SKYTTENS opfylder 

bestemmelserne i foderstoflovgivningen. 
 

• at løbende laboratorie- og kvalitetskontrol af såvel råvarer som 

produktionsprocessen sikrer en ensartet kvalitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

www.skyttens.com 

http://www.skyttens.com/

