
Högklassigt foder för produktionsdjur
Den viktigaste egenskapen hos foderkalk är en hög kalci-
umhalt, vilket samtidigt ger bättre löslighet. Nordkalks 
foderkalk tillverkas av bästa och renaste kalciumkar-
bonaten (CaCO3). Merparten av kalken levereras till 
foderfabriker och används i fullfoder och blandfoder, 
men Nordkalks foderkalk säljs även i butik hos våra 
återförsäljare (www.nordkalk.se/aterforsaljare).

Nordkalk tillverkar foderkalk av tre olika ursprung och 
grovlekar i Sverige som kalkstensmjöl och i kalkstenskross 
för olika djurslag, alla med en kalciumhalt på >34 %.

Foderkalk kan användas i alla typer av djurfoder. Värp-
höns behöver extra tillskott av hönskalk. Nordkalks 
foderkalk garanterar att dina höns alltid och genom hela 
produktionssäsongen får tillräckligt med kalcium för att 
bilda ett starkt äggskal och upprätthålla benstommen.

Djur behöver kalcium bland annat för skelettutveckling 
och en normal nervfunktion. Bland produktionsdjur får 
till exempel kor en del av det kalcium de behöver från 

ensilage och därför förbättrar kalkning av åkrar även 
djurens kalciumintag avsevärt. Djuren kan dock bara 
tillgodogöra sig 30–70 % av växtbaserat kalcium. Det 
enklaste och förmånligaste sättet att se till att pro-
duktionsdjuren får tillräckligt med kalcium är fullfoder 
eller blandfoder som innehåller rätt mängd kalk för 
varje djurslag.

Kalciumbehovet är särskilt stort hos värphöns som ska 
bilda äggskal samt hos mjölkkor, eftersom mjölken 
innehåller rikligt med kalcium. Även unga djur som 
växer snabbt behöver mycket kalcium för ske-
lettutvecklingen. Kalciumupptaget påverkas av 
tillräckligt D-vitaminintag samt förhållandet 
mellan kalcium och vissa andra mineraläm-
nen i fodret.

Order:  
order.nordkalk@norkalk.com
Försäljning: 
www.nordkalk.se/aterforsaljare
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Nordkalk Hönskalk
• Grovt krossad kalksten 2-5 mm
• Ca min. 34 %
• Förpackning 15 kg och STS 1000 kg
• Produceras av Nordkalk AB,  

Uddagården, Sweden

Nordkalk Foderkalk 0-0,2 mm
• Kalkstensmjöl 0-0,2 mm
• Ca min. 35 %
• Förpackning 15 kg och STS 1000 kg
• Produceras av Nordkalk AB, 

Ignaberga, Uddagården, Köping, 
Sweden

Kalkprodukter från Nordkalk 
Inhemskt producerat godkänt för ekologisk uppfödning.

Nordkalk Foderkalk 0,5-2,5 mm
• Grovt krossad kalksten 0,5-2,5 mm
• Ca min. 35 %
• Förpackning 15 kg och STS 1000 kg
• Produceras av Nordkalk AB, 

Ignaberga, Uddagården, Sweden




