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Hampe-

strøelse  

 

Praktisk anvendelse til heste: 

 Der anvendes ca. 1000 kg skæver pr. hest pr. år (store heste = 600 kg), som opholder sig 10 – 12 
timer i boksen i døgnet. 

 Forbruget i en normal hesteboks på 3 x 3 m er ved opstart ca. 100 kg. Først etablerer man et lag 
hampestrøelse, ca. 15 cm højde i bunden af boksen. Det er vigtigt at man etablerer en god høj 
"madras". 

 Efterfølgende vandes madrassen med ca. 5 - 8 liter vand for at starte "svampeeffekten" (dvs. 
aktivere sugeevnen). Efter ca. ½ time lukkes hesten ind i boksen.  

 Hesteboksen skal rengøres grundigt forud for opstart med ny strøelse – etablering af "madras". 

Hamp til strøelse har mange fordele 
Hampeskæver er særdeles velegnede til brug som strøelse til heste, fjerkræ mm. pga. hampens unikke egenskaber mht.  
absorption af fugt og lugt. Det bruges over hele Europa, og er anerkendt som topkvalitet strøelse: 
 

 Hampeskæver absorberer fugt særdeles effektivt med en kapacitet ca. 5 gange bedre end alm. halm 

 Hampeskæverne reducerer lugt (ammoniak) mere effektivt end kornhalm 

 Hampeskæver er drøje i brug: Forbruget af strøelse pr. hest reduceres ved brug af hampeskæver 
pga. absorptionskapaciteten 

 Anvendelse af hampestrøelse betyder mindre arbejde for staldpersonalet, samt mindre mængde 
komposteret affald, der skal fjernes 

 Produktet er fri for støv 

 Hampestrøelse er skånsom overfor hestehove og fjerkræ  

 Hampen dyrkes på danske marker uden brug af sprøjtemidler, og kan både leveres såvel konventi-
onelt som økologisk. 

 Prisen er konkurrencedygtig pga. mindre total forbrug af strøelse, og besparelse i arbejdskraft 

 Vittenbjerggård/Bio2Products har også økologisk autorisation til fremstilling af økologisk hampe-
strøelse. 

Vittenbjerggård/Bio2Products fremstiller rene 
hampeskæver til heste– og fjerkræstrøelse.  
Producerer som den eneste i DK såvel  
konventionel som økologisk hampestrøelse.  

 

 

 

 

 

 

 

     Leveres i storsække eller 15 kg baller 

 

 

 

 

 

 

 

Hampestrøelse er perfekt også til fjerkræ  


