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Det här är ett magasin för dig som har, jobbar med och gillar hästar. Vi 
är alla olika – och våra hästar är olika. Men det finns något som förenar 
oss. Ja, oavsett om du ägnar dig åt hoppning, dressyr eller fälttävlan. 
Eller bara har hästarna som vänner eller familjemedlemmar. Oavsett 
vilken ålder, bakgrund, jobb, erfarenhet eller ambitionsnivå du har. Ja, 
om du är på absoluta toppen av din elitkarriär eller om du nyligen har 
övervunnit en inbiten hästrädsla så har vi en sak gemensamt. 

Omtanken om djuren. 
Vi vill dem väl, helt enkelt. Vi vill att de ska trivas i sina stall, och vi 

vill att de ska hålla sig friska. »När hästarna mår bra så mår vi bra«, 
som Admir Zukanovic på Stall Denco så klokt uttrycker det. 

Vi på Scandbio tror på att hitta hållbara lösningar för framtiden, 
och vi är väldigt stolta över att vara en del av din – och hästarnas – 
värld. Vi är också väldigt stolta över att kunna erbjuda ett stallpellets 
som svarar upp på något som många av oss prioriterar högt. Ja, 
hållbarhetsfrågan har idag letat sig in i alla delar av våra liv. Vi behöver 
alla tänka långsiktigt och här går ekonomi, stallmiljö och arbetsmiljö 
hand i hand med skogen, omtanken om hästen och hållbarhet. 

Till vår stallpellets använder vi restprodukter från svenska sågverk. 
Resultatet blir ett helt naturligt strömaterial som ger en fräsch stallmiljö 
och god arbetsmiljö. Och som gör vardagen trivsammare för både dig 
och din häst, varje dag.

Hälsningar Tone Johnsen, marknadsförings- och kommunikationsansvarig på Scandbio AB.

VI HAR ALLA EN 
SAK GEMENSAMT; 

OMTANKEN OM 
HÄSTARNA.

Ledare
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STALLETS är ett magasin från Scandbio AB. Vi vill inspirera till ett trivsamt och hållbart liv i stallet, 
med hästens och ditt välmående i fokus. Bilderna är tagna av Thomas Alvreten, och magasinet i sin 
helhet är producerat av Ny studio. Känner du någon som du tycker ska porträtteras i framtiden, någon 
som har särskilt god hand med hästar, värdesätter kvalitet och arbetar för en mer hållbar värld? Skicka 

ett mejl till marknad@scandbio.com
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utsättningar för att hästarna ska må bra 

– och kunna prestera bra. Det är maten, 

vattnet och strömaterialet.

– Detta måste vara av högsta kvalitet, 

och vi märker direkt om det är något som 

inte fungerar eller håller rätt nivå. Därför 

har vi valt riktigt bra grov- och kraftfoder, 

investerat i en egen brunn med ett slutet 

och helt rent system för vatten och fastnat 

för Scandbio Stallpellets.

Skiftet från råspån till stallpellets 

beskriver Admir som en förändring som 

enbart har haft positiva effekter. Och på en 

stor gård – med en stor verksamhet – tar 

förändringar tid. Men de ger också goda 

resultat om de är bra.

– Vi har vuxit mycket de senaste fem 

åren, och vi har jobbat hårt för att se till 

att alla detaljer och kvaliteten följer med 

och håller rätt nivå. För oss handlar det 

mycket om effektivitet och miljön för  

hästarna. Stallpelletsen är smidig att  

hantera och framförallt så dammar det 

väldigt lite. Det gör stallmiljön fräsch 

och vi märker stor skillnad på våra hästar. 

Sen var jag lite skeptisk först, det är väl så 

vi hästmänniskor är inför förändringar, 

men nu tycker jag att det funkar jättebra. 

Inte minst så är luftkvaliteten så mycket 

bättre, och så blir det ljusare i hästboxarna.

Morgonens träningspass är över. Om 

några timmar lastas hästarna in i trans-

porten och det bär av till Åbytravet. Innan 

dess äter hästarna lunch, tvättas, masseras, 

borstas – och de som ska tävla fixas iord-

ning minutiöst. När startsignalen ljuder 

ska allt vara perfekt.

– Hästarna är som elitidrottare, och vårt 

jobb är att se till att de tränar, äter och tas 

omhand på bästa sätt. Ingen kommer ihåg 

en tvåa, avslutar Admir och stegar tillbaka 

till stallet.

Det är tidig morgon och hästarna på 

Ramsjöhalls gård spritter av energi. De 

vet att morgonens träningspass väntar. 

För Stall Denco är tävlingshästarna som 

vilka idrottare på toppnivå som helst, och 

hästskötseln blir därefter: minutiös och 

rutinmässig, noggrann och omsorgsfull. 

Varje detalj räknas, och kvaliteten är 

noggrant avvägd för att travhästarna ska 

kunna prestera sitt absolut bästa.

– Vi är otroligt noga med allt som rör 

hästarna. För att de ska tävla bra så måste 

de hålla sig friska, starka och pigga. Det 

betyder att allt måste vara av högsta 

kvalitet, säger Admir Zukanovic som är 

huvudtränare och ytterst ansvarig för 

hästarnas skötsel.

På gården finns nära åttio hästar, och 

med en stor verksamhet behövs också tydliga 

rutiner och ett genomtänkt arbetssätt.

– Vårt mål är att nå den absoluta toppnivån 

inom svenskt trav. För att göra det behöver 

vi fokusera på hästarna och att de mår så 

bra som möjligt, träna rätt och se till att 

varje detalj sitter.

Enligt Admir finns det tre grundför-

När målet är att bli en del av den svenska traveliten, och att nå den 
absoluta toppen, blir varje detalj kring hästskötsel och stallmiljö viktig. 
Admir Zukanovic är huvudtränare för Stall Denco, och han ser tre 
avgörande faktorer för hästarnas välmående och prestation: fodret, 
vattnet och strömaterialet.

Stall Denco

RÄTT UNDERLAG FÖR  
ATT NÅ HÖGSTA NIVÅ.
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På Färingsö, ett par mil öster om Stockholm, har molntäcket just lättat 
och solen spricker försiktigt igenom. Här bor Malin Hellstedt, och på 
plats idag är också Anna Engström. Tillsammans utgör de podcast-duon 
bakom Vilket hästjobb. Till vardags arbetar de med hästar på varsitt 
håll och på olika sätt men med ett par saker gemensamt; podcasten, 
reklamhästen Vinnie och en stor kärlek till våra fyrfota vänner.

Temat i podden är brett men tydligt: den 

handlar om hästar. På olika sätt, och ofta 

med fokus på dem som vanligtvis inte kom-

mer till tals när det handlar om hästsport. 

– Vi försöker hitta människor som har 

en spännande hästanknytning och som 

kan berätta sina historier eller om annor-

lunda sporter som de håller på med, säger 

Anna, och Malin flikar in: 

– Ofta har vi gäster som kommer till 

oss och pratar om sin unika sport, och så 

tipsar de om en annan – också helt unik 

sport – som vi inte hade en aning om. 

– Jag kan fascineras av att det finns så 

många ämnen och frågor kring hästar  

som ingen annan har pratat om tidigare, 

menar Anna. 

stor respekt för våra fyrfota vänner

Malin och Anna har olika bakgrund och 

erfarenheter men de kompletterar varan-

dra väl. 

– Vi har samma värderingar när det  

gäller hästar. Det är viktigt att hästarna 

tycker att jobbet är roligt, och att de 

utvecklas som individer. Att de är stolta och 

tycker om sitt jobb, då tycker jag att jag har 

lyckats bra, säger Malin. Anna instämmer: 

– Man häpnas av hur extremt intelli-

genta djuren är, och det är väldigt roligt att 

se dem utvecklas hela tiden och med varje 

liten ny sak man lär dem.

– Vi kompletterar varandra väl, menar 

Malin. Och vi är båda väldigt måna om 

att ha en bra stallmiljö. Jag tycker det är 

viktigt att det är ljust och fräscht och att 

det luktar gott. 

– Och dammfritt! Att det bra luft 

och lukt är nästan A och O, för både 

människor och djur, instämmer Anna. 

– Det är den gemensamma nämna-

ren för alla som vi har träffat i podden. 

Kärleken till hästar. Att de ska må bra. Jag 

tycker alla våra gäster har haft en väldigt 

stor respekt för våra fyrfota vänner, avslu-

tar Malin.   

Kaffet är klart, idéerna läggs på bordet 

och nästa veckas avsnitt av Vilket hästjobb 

börjar ta form. 

Podcasten Vilket hästjobb görs i samarbete 

med Scandbio Stallpellets.  

Du hittar den på www.ilikeradio.se/

podcasts/vilkethastjobb/ eller Spotify.

Vi tar det från början. Anna Engström 

kommer från travsporten, och har sysslat 

med avel, inkörning och tävlingsbiten. 

Hon bor på en gård utanför Eskilstuna, 

och blev 2018 första kvinna att köra start-

bilen på Elitloppet. Idag är hennes huvud-

syssla att träna reklamhästen Vinnie, som 

för många är känd som en modig liten häst 

med stora drömmar i ATG:s reklamfilmer.

Malin Hellstedt är hästkonstnär och 

tränare, och ja, något av en allkonstnär 

när det kommer till hästar.

– Jag jobbar med att träna hästar och 

ryttare i klassisk dressyr. Jag utbildar 

också showhästar och filmhästar – till 

exempel så bodde jag och ett par av mina 

hästar inne på Orionteatern under en 

period för ett par år sedan. Jag gör lite 

annorlunda saker, helt enkelt; saker som 

de flesta kanske tänker att man inte kan 

lära en häst.

en annorlunda podcast om hästar

Malin tränar också Vinnie, vilket är en av 

två gemensamma uppdrag tillsammans 

med Anna. Den andra är podden Vilket 

hästjobb.

– Den annorlunda hästpodden, säger de 

nästan unisont.

Vilket hästjobb

DEN ANNORLUNDA  
HÄSTPODDEN.

»DET ÄR VIKTIGT ATT HÄSTARNA 
TYCKER DET ÄR ROLIGT,  

OCH ATT DE UTVECKLAS SOM 
INDIVIDER. ATT DE ÄR STOLTA OCH 

TYCKER OM SITT JOBB.«
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Mikaela Alderin-Danielsson har ridit dressyr sedan barnsben, och 
planerar att fortsätta genom livet. Idag driver hon sitt eget företag där 
hon tävlar och utbildar dressyrhästar, och är tränare för andra ryttare. 
Att utmana sig själv – och hästarna – hör till vardagen, och på nästa 
uppslag ger hon tre bra träningstips som tar både dig och din häst 
framåt. Men först en intervju med Mikaela!

Mikaela Alderin–Danielsson har vuxit upp i stallet, och har sett 

dressyrsporten från insidan sedan barnsben. Hon utbildar hästar 

och tävlar själv, och hon är tränare för andra ryttare. Med många 

minnesvärda stunder i karriären, är de mest oförglömliga kontakten 

mellan henne själv och hästen.

– Jag har så många minnen. Självklart är höga placeringar 

och prisutdelningar i tävlingar som Falsterbo Horse Show och 

unghäst-VM  särskilt minnesvärda. Men jag har fina minnen från 

ritter med nästan alla hästar och det behöver inte vara från en 

stor tävling, utan det kan vara minnen av att det mesta klaffar och 

hästen är ett med dig. 

– Som ryttare måste man alltid ha en stor dos av ödmjukhet.  

Man måste vara ödmjuk både mot hästen och sig själv. När man  

jobbar med ett djur måste man också ha tålamod – och låta saker ta tid.

När det gäller ridningen menar Mikaela att en viktig faktor  

för att utvecklas tillsammans med hästen är att ha en plan med sin 

ridning, och att inte lämna något åt slumpen. Detsamma gäller 

hästarnas skötsel.

– Jag är noga med att mina hästar ska få vara just hästar och att de 

får daglig utevistelse i hage. Att de har en fräsch stallmiljö, där de har 

bra underlag att stå på i sina boxar. Det är jag otroligt noga med. 

Om man vill nå till eliten eller om man vill satsa på sin ridning 

och sin karriär som tävlingsryttare så är det mycket uppoffringar 

berättar Mikaela. 

–  Min ambition är att vara noggrann med varje rörelse på 

hästen. Och att inte låta den bli halvdan utan istället gör om det 

momentet. Det är lite det som särskiljer dem i världseliten – de 

är ju perfektionister ut i fingertopparna. De skulle aldrig lämna 

något åt slumpen. 

Under sin långa och framgångsrika karriär har Mikaela också hit-

tat ett sätt att hantera svårigheter och vända dem till något positivt.

– Man blir bättre på att hantera svåra situationer med åldern 

och ju mer erfarenhet man samlar på sig. Något som stämmer 

väldigt väl är att motgångar bygger framgångar. Man ska inte ge 

upp utan rätt som det är vänder det. Har man motgångar får man 

ändra system, testa ett annat sätt, rannsaka och hitta en annan 

lösning. Man ska aldrig ge upp!

Se filmen med intervjun med Mikaela – och hennes  

tre träningstips – på scandbio.com.

Mikaela Alderin–Danielsson

NÄR ALLT KLAFFAR.
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»Nyttja hörnen och var noga med hörnpasseringarna. Jag brukar 
tänka att en hörnpassering är en del av en volt, och därför är det 

viktigt att du känner att du får eftergift i innersidan och alltid 

lägger in en liten halvhalt vid varje hörnpassering.«

»Gör mycket övergångar! Jag rider väldigt sällan i en och samma 
gångart för länge. Det är just för att få hästarna lyhörda på mina 

hjälper, och jag vill verkligen känna att de är framför skänkeln.«

»Jag tycker det är viktigt att vara noga med, och öva på 
rakriktningen. Jag rider ofta innanför spåret, istället för på spåret 
eftersom det då är lätt att hästen nästan lutar sig lite mot väggen 

och man förlorar kontrollen på yttersidan.«

# 2
HÖRNPASSERING

# 3
ÖVERGÅNGAR

# 1
RAKRIKTNING

TRÄNINGSTIPS FÖR DIG OCH DIN HÄST.  
MED MIKAELA ALDERIN-DANIELSSON.
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»Oavsett hur stora hinder du planerar att hoppa i framtiden är 
det viktigt att hästen är avspänd och lättreglerad. Det gör jag med 
bomövningar där jag hoppar väldigt ofta och lågt, istället för att 
hoppa stort och sällan.  Jag tycker det är viktigt att upprepa. För 

om detta sitter, och om man jobbar med det hela tiden så kommer 
man också kunna hoppa stora hinder. Så jag tycker att det är en 

väldigt bra övning oavsett vilken nivå man är på.«

»Serier är väldigt bra, särskilt för hästen. Jag har gärna lite, lite 
för kort distans mellan hindren. Det gör att hästen komprimerar 
sig och blir lite mindre spänstig. Jag brukar börja väldigt lågt så 
att hästen hoppar igenom i en följd, och sedan kan man vidga 
övningen och lägga till ytterligare hinder. Jag tycker tre hinder  

är en bra början.«

#1
BOMÖVNINGAR

# 2
SERIER

På en gård strax utanför Jönköping bor Emelie von Essen. Till 

vardags utbildar hon unghästar i hoppning från att de är runt fyra 

år. Hon tränar dem till de har blivit sju år, då de förhoppningsvis 

Till vardags jobbar Emelie von Essen med  
att träna och utbilda unghästar till att för- 
hoppningsvis nå högsta nivå inom hoppning. 
Här ger hon två enkla tips på hur du tar  
hoppningen vidare.

går vidare till en toppryttare.

– Jag blir stolt över mina hästar när de presterar bra och 

ryttarna vill – och kan – rida riktigt högt på dem. Det som är 

viktigast för mig är att djur måste få vara djur. Även om de är väldigt 

värdefulla så måste de få vara ute hela dagarna, och få bra foder.  

Och självklart stå rent och fräscht, och ha det helt dammfritt i stallet.

Emelie tränar också ryttare som vill utvecklas i sin hoppning, 

och hennes filosofi är att hästen ska vara hållbar, positiv och  

lätt att rida. 

TRÄNINGSTIPS FÖR DIG OCH DIN HÄST.
MED EMELIE VON ESSEN.
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Vi träffar Philip hemma på gården i norra Skåne, och hör honom 

berätta om sina framtidsplaner, hur han ser på livet med hästar – 

och hur han gör sina drömmar till verklighet. 

– Nyckeln till framgång tror jag är att man måste älska hästen. 

Annars kommer man inte orka – eller ha tålamodet att kämpa så 

mycket som behövs både på hästryggen och i stallet. 

Philip har levt med hästar under hela sitt liv. Han började 

tävla som åttaåring, och idag jobbar han med hästar och i stallet 

varje dag, hela tiden. Han beskriver hästarna som en livsstil sna-

rare än en hobby och de blir snabbt en naturlig del av familjen.

– Om jag kommer ut i stallet en morgon och ser att Zabrino 

inte mår riktigt bra så känner jag av det direkt. Och tvärtom.  

Han märker om jag inte är på topp också.

Till vardags spenderar Philip väldigt mycket tid i stallet och 

han poängterar att det är viktigt att ha en bra och fräsch stallmiljö. 

– Det är i stallet det hårda slitet görs, och om man inte riktigt 

älskar det man gör i vardagen så kommer man heller inte komma 

någonstans på tävlingsbanan. När vi åker på tävlingar tar vi till 

exempel med oss stallpellets. Vi blöter upp det och sprider ut det  

i boxen, så blir det inte så mycket damm och ofräscht i stallet.

Philip och Zabrino har tävlat tillsammans i två och ett halvt år, 

och över tid så har det både blivit mer tävlingar och fler pokaler. 

De känner varandra innantill och vet båda exakt var de har var-

andra. Och nu står nya möjligheter för dörren. Med större häst, 

andra tävlingar och nya utmaningar.

– Det är många av mina polare och folk som jag känner som 

har slutat efter ponnytiden men jag har alltid tänkt att jag ska 

fortsätta med den här sporten, även om det kommer svackor eller 

motgångar. Om jag skulle välja själv så skulle jag givetvis alltid ha 

samma driv som som jag har nu, och det tror jag att jag kommer 

ha i framtiden också. Och jag kan inte tänka mig något annat sätt 

att leva på, avslutar Philip.

Philip Svitzer

STÖRRE HINDER –  
OCH NYA MÖJLIGHETER.

Med fem SM-guld i ponnyhoppning är Philip Svitzer redo för nya  
möjligheter – i stallet såväl som på tävlingsbanan.

»NYCKELN TILL FRAMGÅNG TROR JAG 
ÄR ATT MAN MÅSTE ÄLSKA HÄSTEN. 
ANNARS KOMMER MAN INTE ORKA 

ELLER HA TÅLAMODET ATT KÄMPA 
SÅ MYCKET SOM BEHÖVS BÅDE PÅ 

HÄSTRYGGEN OCH I STALLET.«
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Nellie Berntsson

HOPPAR HÖGT OCH  
LYFTER TUNGT.

Nellie Berntsson drömmer stort och jobbar hårt. Tycker, tänker och tar 
ton när hon känner att någon går över gränsen – både på hästryggen och 
i kommentarsfälten. Under nära ett decennium har hon kombinerat livet 
som ryttare med att vara influencer, och idag består vardagen lika mycket 
av stallslit och hopptävlingar som av tv-inspelningar och kändismingel.
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När vi möter upp Nellie Berntsson i stallet en tidig morgon är 

det redan full fart. Hästarna har just ätit frukost och Nellie och 

hennes mamma Josephine hjälps åt att göra iordning hästarna, 

mocka, städa och planera dagen. Och trots att det är vilodag både 

för hästarna och Nellie så är det mycket som ska hinnas med 

under förmiddagen.

– Jag är aldrig riktigt ledig utan jag jobbar från sju till tio på 

kvällen, säger Nellie. Jag vet inte när jag sov ut till klockan nio 

senast; jag har tidiga morgnar varje dag.

två sidor av verkligheten
Nellie har bloggat sedan hon var nio, gett ut en bok och varit med 

i TV-programmet Ponnyakuten. Bland annat. Vid det här laget är 

Nellie lika rutinerad i hästsvängen som i medievärlden. Idag har hon 

en egen TV-serie och en mycket välbesökt blogg, och genom åren har 

hon fått smaka på offentlighetens ljus såväl som på dess baksida.

– Jag tror att utåt så kan det nog se ut som att jag lever ett 

väldigt härligt, glassigt och flådigt liv. Men om man hänger med 

mig under en dag så märker man att det är tungt och att jobbet 

tar mycket tid. Jag rider fyra hästar och tränar hårt,  mockar, bär 

tunga hinkar och stallpellets, och fixar mat till hästarna.

att nå sina mål
Nellies stora mål är att någon gång få tävla på ett OS. Och det är 

något hon också ser sig kunna göra. Någon gång. Något år. För att 

nå sitt mål har Nellie en tydlig plan. Att se till att omge sig av ett bra 

team, och att lägga ned mycket tid, engagemang och arbete.

– Jag har fullt upp hela dagarna och därför försöker jag hela 

tiden vara så effektiv som möjligt, och hitta smarta saker som 

förenklar. Stallpellets är en sån sak. Det är bara ett par moment, och 

det gör jobbet i stallet så mycket enklare. Dessutom blir det fräscht 

och ljust i boxarna, vilket ju är bra för både hästarna och mig.

Vi närmar oss lunchtid och vi följer med Nellie hem till villan 

där hon bor tillsammans med mamma Josephine, pappa Antonio 

och lillasyster Smilla. Nellie äter lunch och sköter samtidigt sina 

många sociala kanaler.

– När jag är hemma är det fullt fokus 

på sociala medier och jag blir en offentlig 

person igen. Jag svarar på frågor, 

uppdaterar bloggen, lägger ut inlägg och 

händelser. Förbereder texter som ska 

läggas in senare och redigerar bilder. Det 

får aldrig vara tyst i mitt flöde, utan jag vill 

hela tiden att det ska hända något för mina 

följare, säger hon.

en procent mer hästtjej
Efter lunch, ett par telefonsamtal och 

några uppdateringar i sociala medier åker 

Nellie tillbaka till stallet för att jobba 

vidare med hästarna.

– Att vara offentlig på det sätt som jag 

är kan ta ganska mycket på en mentalt. 

Att alltid vara tillgänglig, och att jag får 

väldigt mycket frågor som jag känner att 

jag måste besvara. Men jag har hittat en 

bra balans i det hela och jag gillar båda 

lika mycket. Jag trivs lika bra i stallet som 

på sociala medier. Men kanske att jag är en 

procent mer hästtjej ändå.

Dagen börjar lida mot sitt slut och det 

är dags för oss från Scandbio att åka. När 

vi lämnar Nellie är det sen kväll, och hon 

publicerar dagens sista blogginlägg.

nellie om scandbio 
stallpellets!
Varför använder du Scandbios stallpellets 

och vilka tycker du är de främsta fördelarna?

– Jag använder Scandbio för att det är 

lätt att hantera och använda, och det ger 

en fräsch och ljus look i stallet. Det är ett 

smidigt och bra alternativ som ger mig mer 

tid över till annat.

Vad är skillnaden med andra strömaterial 

och Scandbio stallpellets?

– Jag har använt spån tidigare och det 

dammar väldigt mycket jämfört med 

Scandbio stallpellets som dammar nästintill 

ingenting. Spån är jobbigt när man mockar, 

och eftersom man vattnar stallpelletsen 

undviker man dammet och det blir lättare 

att jobba med.

Varför rekommenderar du  

Scandbio stallpellets?

– Stallpellets är ett väldigt bra alternativ för 

dig och hästen och det ger en bra stallmiljö. 

Jag kan verkligen rekommendera det!
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foder och allt som rör stalldriften.

– All tid som vi slipper lägga på stallmiljön 

och allt runtomkring kan vi istället lägga 

på våra hästar och deras välmående och 

prestation. Vi har använt pellets i två år nu, 

och ja, det är så rent, så rent och så fräscht. 

Och väldigt enkelt att jobba med. 

Förutom enklare hantering och fräschare 

stallmiljö så upplever Adde också att  

hästarna håller sig friska och pigga tack 

vare att luften är renare. 

– Alla som jobbar med hästar vet att 

sjuka hästar kostar. Det är ytterligare en 

fördel med stallpelletsen, att du inte  

behöver oroa sig för att hästarna ska bli 

sjuka eller ta skada av att luften smutsas 

ned av det strömedel du har i boxen. 

Hos Stall Denco har skiftet till stall-

pellets också gett en lägre slutnota. 

Arbetsbördan har minskat tack vare att 

mockningen går lättare samtidigt som det 

som blir över på gödselstacken har mer än 

halverats.

– Många som håller på med hästar är 

väldigt konservativa. Inklusive jag själv, 

säger Adde. Jag är väldigt försiktig när det 

kommer något nytt på marknaden. Men 

ibland är det bra att vidga sina vyer, släppa 

taget och prova något nytt. Då kan man 

få ett positivt resultat – om man vill och 

vågar prova nya saker.

Jobbet i stallet är tungt och repetitivt med 

samma moment om och om igen. Därför 

är det viktigt att underlätta och använda 

smarta material som håller stallet så rent 

som möjligt och som gör att både hästar och 

människor trivs. Det menar Admir Zuka-

novic, huvudtränare på Stall Denco. 

– Travhästar måste, precis som alla hästar, 

trivas i sin miljö för att prestera, säger Adde, 

som han också kallas. Mår hästarna bra så 

mår personalen bra, och mår vi bra så mår 

hästarna bra. Det låter kanske lite konstigt, 

men så är det. 

Stall Denco har idag närmare åttio hästar 

och med en stadigt växande verksamhet är det 

viktigt att hitta stabilitet i kostnader för strö, 

Att stallmiljön är A och O för att få välmående hästar är en självklarhet. 
Men för att allt ska flyta på som det ska så måste både hästar och 
människor må bra. Hos Stall Denco ser man tydligt att en god stallmiljö 
– liksom samarbetet mellan två- och fyrfota varelser – avspeglar hur 
hästarna presterar på tävling.

Stall Denco

BÄTTRE STALLMILJÖ–  
FÖR HÄSTAR, MÄNNISKOR 

OCH EKONOMI.
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2. sprid ut
Använd en grep för att sprida ut  
stallpelletsen, som nu blivit spån, i boxen 
och vattna ytterligare vid behov. 

1. mjukt och lättmockat
Tack vare den höga kvaliteten i vår 

stallpellets får hästen ett mjukt och rent 

underlag att stå och vila på. Dessutom 

underlättar det mockningen.

2. dammar mindre
Scandbio stallpellets dammar mindre än 

andra strömedel, vilket har positiv effekt 

inte bara för dig och din häst, utan för 

hela stallmiljön.

3. hög uppsugningsförmåga
Spånet drar snabbt åt sig vattnet och faller 

sönder till fint spån. Även hästens urin 

3. lätt att mocka
Efter mockning – fyll på med ny stallpellets 
och vattna beroende på hur fuktig bädden 
är. Normal åtgång är en halv till två säck-
ar per box och vecka.

sugs upp av spånet och det blir torrt  

och fräscht i boxen.

4. tar mindre plats
Stallpellets är gjort av kutterspån som 

sedan pressats samman till torr pellets, 

vilket gör att det tar mindre plats.  

Detta är en stor fördel inte minst om 

förvaringsutrymmena är små.

5. sparar tid
Stallpellets är ett väldigt enkelt och  

effektivt sätt att hålla rent i hästboxen  

och det gör att du kan lägga mer tid  

på annat!

1. vattna
Häll upp stallpelletsen i en skottkärra och 
vattna med cirka 4–10 liter vatten per 
säck. Vänta tills stallpelletsen fallit isär. 

Scandbio stallpellets är en 100% naturlig produkt som lämpar sig perfekt 
till boxar för hästar och andra djur. Den tillverkas av torrt kutterspån som 
mals ner och formas till pellets helt utan tillsatser. Resultatet blir en mjuk och 
lättmockad stallpellets av premiumkvalitet med hög uppsugningsförmåga.

SÅ HÄR ANVÄNDER  
DU STALLPELLETS.

5 fördelar med stallpellets

Scandbio stallpellets har 
många fördelar och kan under-
lätta renhållningen i hästboxen 
avsevärt. Här listar vi fem viktiga 
fördelar med stallpellets.
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Kattpelletsen tillverkas av kutterspån från skandinaviska skogar. 

Resultatet blir ett naturligt strömaterial till kattlådan, helt utan 

tillsatser och kemikalier. Träpelletsen absorberar kattens urin 

och drar åt sig fukten. Lukten neutraliseras på ett bra sätt av 

pelletsen, och blir till en frisk doft av trä. 

– Vår pellets är lagom stor för katten att gå på och ger ett mjukt 

underlag i kattlådan. Träpelletsen har helt unika egenskaper 

och är ett naturligt alternativ till den traditionella kattsanden, 

berättar Tone Johnsen på Scandbio.

kattenkät
Inför lanseringen har en panel med tvåhundra egensinniga katter 

sagt sitt. Och resultatet? Ja, det var ömsom mysigt spinn ömsom 

ilsket »wschh« från testdeltagarna. Hos merparten av katterna så 

togs Scandbio kattpellets väl emot, och produkten uppskattades 

av hussar och mattar.

– Att det är ett helt naturligt strömaterial som både luktar 

fräscht och ger renare avfall lyftes fram som särskilt positivt. Det 

blir också minimalt med damm och inget material som fastnar i 

pälsen eller hamnar på golvet.

Kattpellets är inte bara hygieniskt och bekvämt för dig att hålla 

rent utan också ett skonsamt alternativ för din katts ömtåliga tassar.

– Undersökningen visar att det behövs lite tålamod och tid att 

vänja katten vid skiftet, men att det sedan blir både fräschare och 

lättare att hålla kattlådan ren jämfört med andra strö. »Kämpigt 

men så värt det!«, som en deltagare uttrycker det. 

För att vänja katten vid ett nytt strömaterial så är tipset helt enkelt 

att du börjar med att blanda i en eller ett par nävar pellets i det som 

katten är van vid idag och sedan ökar mängden successivt. 

– Använd pellets kan slängas i trädgårdskomposten eller som 

brännbart avfall. Vi rekommenderar dock att du kollar vad som 

gäller för avfall i din kommun. 

så här vänjer du din katt vid kattpellets

Börja med att lägga en eller ett par nävar kattpellets i låda, och 

öka mängden successivt. Efter ett tag har katten vant sig och du 

kan använda enbart kattpellets. Ha tålamod, och låt katten vänja 

sig allteftersom.

dubbelt upp
I våra tester och vid användning av kattpellets har det visat sig 

att en klassisk, helt vanlig kattlåda är att föredra. Men det finns 

också kattlådor med dubbla bottnar, och om du har tillgång till 

en sådan sedan tidigare kan du självklart använda den. Om du 

använder en kattlåda med dubbla bottnar så gör du såhär:

1. Lägg ett par nävar kattpellets i lådans undre botten.

2. Häll ett jämnt lager, ungefär två centimeter, kattpellets i den 

övre botten.

3. Ta bort avföring och det spån som fallit ned till lådans undre 

botten dagligen.

4. Byt all pellets och rengör hela lådan noggrant en gång per vecka. 

tips!
Kattpellets kan även användas som underlag  

i burar till kaniner och andra smådjur.

För katter med naturbehov

EN NYHET FRÅN SKOG  
TILL KATTLÅDA

Hur gulliga och mysiga katter än är så har de en baksida. Ja, de har behov 
att uträtta och så är det med det. Men vet du vad? Nu erbjuder vi på 
Scandbio ett miljövänligt och helt naturligt kattströ som dessutom gör 
mankemanget kring kattlådan både fräschare och renare – och som ger 
lådan en lätt doft av gran.
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Nu har vi på Scandbio tagit oss an uppdraget att lära gamla – 

och unga – katter att sitta. På låda. Med pellets!

Vi förstår om både du och din katt är skeptiska. Men vi tror att 

det är dags nu. För ett helt naturligt, komposterbart och hygieniskt 

kattströ som dessutom dammar minimalt. Som luktar fräscht och 

som är skönt för ömtåliga tassar. 

Vår kattpellets tillverkas av kutterspån från skandinaviska 

skogar. Resultatet blir ett naturligt strömaterial helt utan tillsatser; 

och ett miljövänligt och skonsamt alternativ för din katt. 

Katter är särskilda på ett sådant sätt att om de har bestämt sig för 

något så är det så. Eller, de kanske inte alltid har »bestämt sig«. De bara 

gör. Som för att visa att nu var det så här det blev.

De ser ett knä, hoppar upp och slår sig till ro. Spinner som vore 

det livslång kärlek. Eller går rakt förbi utan att göra en min, och 

lägger sig i pappersåtervinningen istället. 

En blomkruka. Oftast är den bara en blomkruka. Sen kan det 

hända att den står i vägen på ett sätt som bara katter förstår. Och 

så kanske någon råkar gå lite, lite för nära. Oops!

MJAU!
MJAU!
MJAU!



Vem kunde tro – att skogen som är så gammal – skulle gå i bräschen för ett 
modernt samhälle? Vi tar hand om det som blir över från skogsindustrin, och 
förädlar det till något storslaget.Något som ger värme, gör luften fräschare och jobbet 
lättare, som förenklar vardagen och ökar trivseln. Något som gör skillnad i verkligt 
stor skala – och för väldigt många. Och som kan bidra till att komma tillrätta med 
en av vår tids stora utmaningar. Ibland finns svaret rakt framför oss.

Scandbio
Förnybara lösningar idag och imorgon.



Ett ansvarsfullt 
skogsbruk är viktigt 
för oss. Därför har vi 
använt papperstypen 
Munken Pure till den 
här trycksaken.

STALLETS


