Svenskt strö
– för en sund hästmiljö

Ett strö att vara trygg med
Hästars luftvägar är känsliga för damm och starka dofter. Ridhästar tillbringar många timmar i stallet
och därför är miljön i stall och box av stor vikt för dess välmående. Med vårt högkvalitativa svenskproducerade stallströ kan du vara trygg med att du strör en dammfri produkt, helt fri från tillsatser.
I våra spånbalar och pelletssäckar finns bara svensk skog. Inget annat.
När vi fäller ett träd, planterar vi alltid minst tre nya –
men vi tar framförallt tillvara på allt det ger. Vi sågar
ut produkter som används för att bygga hus och andra
konstruktioner och av spånet som blir över gör vi energioch stallströprodukter. Vår noggranna produktion ger
en ren och dammfri slutprodukt utan oönskade dofter.
Södra är ett av Europas största skogsbolag och därmed
har vi den unika möjligheten att kontrollera hela kedjan,
från utveckling av skogsplantan till färdig produkt. Den

möjligheten har vi valt att ta tillvara på och vi lägger
stora resurser på att vår verksamhet ska vara hållbar och
belasta miljön så lite som möjligt. Vi arbetar mot att snart
vara helt fossilfria i produktionen och redan idag genererar
vi ett positivt koldioxidavtryck, vilket innebär att vår
verksamhet totalt sett binder mer koldioxid än vi släpper
ut. Över 70% av vår råvara är spårbarhetscertifierad och
all vår produktion av stallströ sker i Sverige.

FRÄSCHT OCH SUNT KUTTERSPÅN

Södras kutterspånbalar innehåller 100 liter damm- och
kemikaliefritt spån från svensk skog. Ger en ljus, mjuk
och fräsch box. På varje pall finns 21 balar. Fukthalt 15%.

LÄTTMOCKAD SPÅNPELLETS

Södras spånpellets tillverkas av pressat spån från svensk
skog, som vi packar i 16 kilos säckar som är enkla att
hantera. Vi rekommenderar att man vattnar på pelletsen,
så fördelar den sig till ett ljust, mjukt och lättmockat
underlag i boxen. Pelletsen genererar mindre volym i
container eller på gödselplatta än vad exempelvis halm
eller spån gör. På varje pall finns 56 säckar.
Fukthalt 9%.

Din häst förtjänar ett bra strö! Beställ från Södra nästa gång du behöver strö.
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Fakta om Södra
1938 grundades Sveriges största skogsägarförening, Södra. Idag är vi en internationell skogsindustrikoncern som
producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi från våra 52 000 medlemmars skogar.
En världsledande producent av massa och med en av Europas största sågverksrörelser. Vi tar vara på alla delar av
trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska förnybara råvara som skogen ger. Framtiden är gjord av träd.
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