
SVERIGES ÄLDSTA 
FRISTÅENDE
IMPORTÖR AV
VILTFÅGELMAT

VI ARBETAR MED BÅDE VÅRT EGET VARUMÄRKE SÅVÄL 
SOM MED KUNDSPECIFIKA VARUMÄRKEN. UNDER SÄSONG 
HAR SLAGBERGA GÅRD NORMALT ETT STÖDLAGER MED 
VÅRT EGET VARUMÄRKE PÅ PLATS I SVERIGE. DETTA FÖR 
ATT KUNNA STÖTTA UPP VID ÖNSKEMÅL OM SNABBA 
LEVERANSER.

VÄLKOMMEN ATT TA DEL AV VÅRA PRODUKTER!
Vi är ett litet bolag med både stora kunder och ambitioner! Slagberga 
Gård har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta direkt med producenter 
av fröer och talgprodukter från bland annat Bulgarien, Polen och Ukraina. 

T: +46 734 602 400
M: info@slagberga.se
Video: Klicka här!



Under vintern behöver alla fåglar extra tillskott av talg och kolhydrater för att kunna hålla värmen. Större delen av 
dagen går åt till att skaffa föda och att äta för att klara kalla kvällar och nätter. Talg, nötter och kolhydrater ger maximal 
energi och fåglarna älskar detta.
Om du vill ha maximalt med fåglar i din trädgård se till att ha talgprodukter med högt innehåll av talg, frön och nötter 
och mata gärna hela året runt för att alltid ha något roligt att titta på.

TALGPRODUKTER

Sedan många år tillbaka skräddarsyr vi produkterna efter kundens behov och önskemål. Det gäller såväl produkternas 
innehåll och fördelning av ingredienser som förpackningarnas storlek. Har ni särskilda önskemål ber vi er kontakta oss.

VI SKRÄDDARSYR

I de fall vi måste ha nät runt artiklarna använder vi från säsong 2021-2022 uteslutande Bio Netting om du inte inte 
själva väljer något annat alternativ. Bio Netting är helt nedbrytbart i naturen.

Material
Allt nät är tillverkat av termoplastiska komposterbara polymerer från förnybara jordbruksprodukter. 
Resurserna är GMO-fria. Biomaterialet överensstämmer med DIN EN 13432: 2000-12 ”produkter tillverkade av kompos-
terbara material” och EG-direktiv 90/128 / CE ”om plastmaterial och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmed-
el”. Produkten är helt komposterbar när den införs i aktiva biologiska miljöer (komposteringsanläggningar). 
Processen tar mellan 4 och 6 veckor, beroende på temperatur, fuktighet, pH och substrataktivitet.

BIO NET - SLAGBERGA TÄNKER PÅ FÅGLAR OCH MILJÖ!

Blåmes, talgoxe, kungsfågel, större hackspett, 
nötskrika, skata, trädkrypare, svartmes och 
tofsmes.

PASSAR DESSA FÅGLAR

 TALGBOLLAR
• Standardvikt +/- 85-90 gr.
• Talgboll Medium, 250 gr.
• Talgboll Stor, 450-500 gr.
• Kan fås med med, eller utan nät
• 4 / 6 / 8 / 10 talgbollar i folie
• 20 / 30 / 35 / 50 / 60 talgbollar i plasthink
• 50 / 100 / 150 lösa talgbollar i folie
• 40 talgbollar i kartong med handtag
• Kan kombineras med företagslogo, presentations-

text, streckkoder etc.

 TALGKORV
• Standardvikt +/- 500, 750 eller 1000 gr.

 KOKOSNÖTTER
• Halv kokosnöt, +/- 200 gr.
• V-formad kokosnöt +/- 350 gr.
• Kokosnöt med 3 hål, +/- 350 gr.
• Snedskuren kokosnöt, +/- 300 gr.
• Kokosnöt, klockformad +/-250 gr.
• Talgkorvar +/- 550 gr.



TAGBOLLAR I HINK

TAGBOLLAR STOR

KOKOSNÖT, V-FORMAD

TALGKORV+JORDNÖTTER

KOKOSNÖT, HALV

KOKOSNÖT, HALV

TALGKORV

KOKOSNÖT, 3 HÅL

TALGKORV+ MJÖLMASK

KOKOSNÖT, HEL

KOKOSNÖT, KLOCKA

TAGBOLLAR I NÄT TALGBOLLAR I KARTONG TALGBOLLAR MEDIUM

TALGPRODUKTER



FRÖBLANDNINGAR

För att få maximalt med fåglar i trädgården bör en fröblandning innehålla olika sorters frön och nötter. Ju större varia-
tion av innehållet ju fler olika fåglar attraheras av blandningen.

Gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, 
gråsiska, grönsiska och järnsparv.

PASSAR DESSA FÅGLAR

FRÖBLANDNING I PÅSE

FRÖHJÄRTAN

FRÖSTICKOR
Kan kombineras med jord-
nötter, solrosfrön och/eller 
fröblandningar

FRÖSTJÄRNOR

FRÖBLANDNING I HINK

FRÖRINGAR

FRÖKLOCKOR

FRÖGRANAR



SOLROSFRÖN

De flesta mesar, nötväcka och siskor.
PASSAR DESSA FÅGLAR

SÄCK 10 KGSÄCK, 20 KG SÄCK, 5 KG HINK, 2 KG

Med sitt proteinrika innehåll är solrosfrön ett utmärkt foder för våra fåglar. Solrosfrön innehåller både B- och E vitaminer, 
men även mineraler. Solrosfrön finns både som svarta som faktiskt innehåller mer fett än dom randiga fröna, nackdelen 
är att dom ofta är hårdare i skalet vilket innebär att mindre fåglar har svårt att skala dessa. Detta har gjort att dom van-
ligaste solrosfröerna är dom randiga som är mer lätt hanterliga för våra fåglar som under kalla vintrar behöver mycket 
och snabb energi. När det gäller solrosfrön jobbar vi med en renhet på 98% vilket borgar för att man slipper tomma 
skal och skräp.

Det är få foder som är så rika på både protein och fett som torkade mjölmaskar. Om man vill bjuda sina fåglar på något 
riktigt gott går det utmärkt att blanda i lite mjölmask i sin foderautomat. Mjölmask är även ett uppskattat foder för 
vaktlar, höns, tamfåglar, marsvin m.fl.

MJÖLMASK

Sparvar, Hackspett, Rödhake, Trastar och Mesar.
Observera - är också mycket populärt bland 
ägare av hamster och/eller höns.

PASSAR DESSA FÅGLAR

MJÖLMASK, TORKAD



Jordnötter är nog den mest uppskattade födan av våra viltfåglar. Jordnötter är en riktig energikälla som innehåller pro-
teiner, kalorier men även mineraler så som kalcium, zink och selen. Allt som behövs för att klara kalla vintrar, har man 
jordnötter i sin fågelmatare kan man räkna med besök av bl.a hackspett, gråsparv, grönfink och blåmesar.

Vi erbjuder också kombinationer av produkter, kombinationer som du kan skräddarsy efter efterfrågan och behov. 
Produkterna blir utmräkta presenter till kunder som bryr sig om sina fåglar och som vill erbjuda någonting extra.

NÖTTER

KOMBOS

De flesta mesar, nötväcka och siskor.
PASSAR DESSA FÅGLAR

JORDNÖTTER I HINK

EXEMPEL 1

JORDNÖTTER I NÄT

EXEMPEL 2

JORDNÖTSPELLETS

EXEMPEL 3 EXEMPEL 4



Alla våra produkter kan levereras i en rad olika förpackningskombinationer. Du kan få dem med eller utan företagslogo, 
textpresentationer etc. Vi skräddarsyr efter dina behov.

FÖRPACKNINGAR

HEL PALL

DISPLAY LÅDA

HALV PALL

HALV DISPLAY

KVARTS PALL

KVARTS DISPLAYHEL DISPLAY


