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Vejledning og vilkår – strøelse  
Tørv er vores basis strøelse 
Vi anbefaler at alle bokse strøs med tørv som basis strøelse. Tørv har en stor sugeevne, hvilket gør det 

velegnet til strøelse. Det støver ikke og kommer ikke til at lugte af mødding som halm fx gør. En 

velfungerende tørvebund suger det våde ned og ud til siderne, så overfladen bevares tør. En 

tørvebund skal være ca. 15 cm tyk og rettet af jævnt, så hesten/ponyen går/står plant. 

Hvis tørvebunden ikke muges ordentligt (se vedligeholdelse nedenfor) bliver den våd og mister ikke 

bare sine gode egenskaber, men kan blive direkte skadelig for hesten/ponyen, da den våde bund kan 

give sur stråle. 

En nyanlagt tørvebund kan godt være lidt løs i overfalden, men sætter sig og blive en mere 

fast ”madras” i løbet af nogle uger. 

Suppleringsstrøelse 
Som et supplement til tørvebunden kan man tilføre en form for træstof i sin tørvebund, fx træspåner, 

træpiller eller træpillesmuld. Træstoffet anvendes i toplaget af tørvebunden og tilfører endnu større 

sugeevne til tørvebunden samtidig med at det lysner bunden. 

På Karlslundegaarden tilbyder vi spåner og træpiller, enten som erstatning for den ugentlige 

suppleringstørv eller som et ekstra tilkøb. Ønsker man en anden form for træ-supplement er man 

velkommen til selv at tilføre dette til tørvebunden, for egen regning. 

Vedligeholdelse af en tørvebund og mugning generelt 
En tørvebund skal muges dagligt for at bevare sine gode egenskaber. Der skal med andre ord fjernes 

hestepærer og våde pletter hver dag. Spild wrap/hø skal også fjernes, da det også ødelægger 

tørvebunden. 

Mugningen vil variere alt efter hvordan den pågældende hest/pony gøder. Uanset om hesten/ponyen 

lægger hestpærerne samlet i et hjørne eller spreder dem ud i hele boksen, skal de alle fjernes. 

Hestepærer skader som sådan ikke bunden, men de gør omvendt heller ikke gavn i boksen, da de ikke 

suger noget som helst. 

Våde pletter (tis) kan enten fjernes helt ud af boksen eller lægges ud til siderne i boksen, hvor det kan 

ligge og tørre og bruges igen. Våde pletter, der er blevet så våde, at de ”svupper” og således ikke kan 

suge mere, fjernes dog helt ud af boksen. Tørt tørv – enten ude fra siderne af boksen eller friskt, nyt 

tørv – lægges så i hullerne, hvor det våde tørv er fjernet. 

Hver uge suppleres alle bokse op med op til 1 balle ny tørv/spåner eller 2 poser træpiller (inkluderet i 

opstaldningen). Hvis ikke du beder om andet får du suppleret op med tørv. 

På YouTube ligger en video om vedligehodelse af en tørvebund (søg på: strøelse – tørv – 

vedligeholdelse). Videoen giver en god instruks og viser mugning af både ”nemme” tørvebokse og 

tørvebokse, hvor hesten ”grisser” meget. Vi anbefaler at alle pensionærer, der selv muger i deres 

bokse ser videoen. 
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Vejledning og vilkår – strøelse, fortsat 

Alle pensionærer, der selv muger, er velkomne til at benytte de grebe og trillebører, der står i staldene. 

Mugeaffald køres ud i den store skovl på pladsen foran jordfoldene. Husk at stille redskaberne på plads 

efter brug i stalden. 

Jo grundigere, der muges og jo kortere intervaller mellem mugningerne, jo nemmere er det at holde 

bunden i ordentlig stand. 

Selvpas ordning 
På Selvpas ordningen skal du som pensionær selv passe din bund i boksen 100 %. Dvs. at du selv skal 

fjerne både hestepærer, vådt strøelse og spild warp/hø, hver dag. 

Du skal forvente at bruge mellem 15 – 30 min. dagligt på at muge i din boks. Mug gerne 2 gange om 

dagen, hvis du har mulighed for det, så bunden ikke står for længe med hestepærer og våde pletter. 

Den ugentlige suppleringstørv eller spåner/træpiller (hvis du har bedt om det i stedet for) leveres på 

staldgangen. 

Basis ordning 
På Basis ordningen muger staldepersonalet hestepærer og til dels spild wrap/hø hver dag, alle ugens 

dage. 

Du skal selv muge de våde pletter i boksen og du skal regne med at bruge mellem 5 -15 min. dagligt på 

at ordne din bund for vådt strøelse samt rette bunden af. 

Den ugentlige suppleringstørv eller spåner/træpiller (hvis du har bedt om det i stedet for) leveres på 

staldgangen. 

Fuldpas ordning 
På Fuldpas ordningen muger staldepersonalet din boks for både hestepærer og vådt en gang om 

dagen, alle ugens dage. Personalet supplerer bunden op med tørv og evt. suppleringsstrøelse efter 

Ridecenterets vurdering. 

Du er naturligvis velkommen til også selv at muge, for at optimere din tørvebund bedst muligt.  

Køb af ekstra tørv, spåner og træpiller 
Alle pensionærer kan købe ekstra tørv, spåner og træpiller. 

Bestilling af ekstra tørv, spåner og træpiller skal ske på ridecenter@karlslundegaarden.dk.  

Vilkår – VIGTIGT ! 
Følgende vilkår gælder vedrørende pasningen af bunde i bokse: 

• Pensionærer, der ødelægger deres bund i boksen, ved ikke at have holdt bunden forsvarligt, skal 

erstatte (betale for) en ny bund. 

• Vurderer Ridecenteret, at pensionærer med Selvpas eller Basis ordninger ikke holder bunden i 

boksen forsvarligt, forbeholder Ridecenteret sig ret til at lade pensionæren overgå til Fuldpas 

ordningen. 


