
 

 

 

 

 

Hjortstängsel typ K-200 

 

Ca 210 cm 

Hjortstängsel typ K-200 används för permanenta stängsel där syftet är att hålla hjortdjur – i allmänhet avelsdjur – inne.   

 

Stängslet består av ett varmgalvaniserat nät i high tensile-stål med förstärkta knutar. Nätet monteras invändigt på stolparna, så att en fjädrande effekt 

gentemot de inhägnade hjortdjuren uppnås. För varje 100 meter rak sträkning, är en spännstolpe monterad: Poda Stängselstolpe Ø14 x 300 cm.  

Podas tryckimpregnerade stängselstolpar omfattas av en 20-års garanti mot röta. 

 

Avståndet från stolpens topp till den översta horisontella stängseltråden måste vara minst 5 cm. Från den nedersta horisontella stängseltråden till marken 

får avståndet maximalt vara 10 cm. Hjortstängsel typ K-200 lever upp till ”NFS 2002:20 – Grundforskrift”. 

 

Inhägnadens inre hörn får inte ha en vinkel som understiger 90°, och de yttre hörnen får inte ha en vinkel som understiger 140°. 

 

Underhållsbehovet är minimalt, men regelbundna kontroller och regelbundet underhåll säkerställer att inhägnaden alltid är i ordning.  
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A:   Poda Supernet® 208 cm/18/15 100 m 

B1: Poda Stängselstolpe Ø10 x 300 cm 

B2: Poda Stängselstolpe Ø14 x 350 cm 

B3: Poda Stängselstolpe Ø14 x 300 cm 

C:   Gripple Medium 2,00 - 3,2 5 mm 

D:   Wire för parallelogram Ø4mm 4m  

Max. 6 m 
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Supernet® med härdad tråd på Ø 2,5 

mm och förstärkt knut. 

B2 
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OBS: Om pressen utifrån i samband med brunst blir för 

stor (när hanarna vill in till honorna) kan man med fördel 

installera 2 elektriska stängseltrådar på utsidan, i en höjd 

på 60 respektive 120 cm. 60 cm 

120 cm 
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Lättviktsgrindar med flätvärk med en höjd på 

190 cm passar perfekt i höjden och ger enkelt 

tillträde till platsen. Standardbredd på dessa 

är 120 och 300 cm. 
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Pr. 100 m rak sträkning 

B1 

Konstruktion av ändar och hörn är avgörande för stängslets 

stabilitet och kan utföras på flera olika sätt. Rätt konstruktion 

beror på markförhållandena på platsen. Se alternativa lösningar 

för ändamålet och kontakta Poda för ytterligare råd. 

Stängseluppsättning bör inte ske  

1. Närmare än 5 meter från klipphyllor, stenrösen, jordhögar eller 

motsvarande tillverkade anordningar,  

2. I marklutningar, om marken inom ett avstånd av 5 meter från 

stängslets in- och utsida lutar mer än 25 % mot detta,  

3. I vatten, där isen vid islossning kan förorsaka genombrott i stängslet 

 


