
Rekommenderade trådhöjder till olika djurslag

Trådhöjder och antalet trådar är bara en rekommendation. Storleken på djur och andra omständigheter kring
stängslet ska alltid avgöra antalet trådar och trådhöjder. 

Får: 3 trådar.    Får: 4 trådar.
     Tråd 4    100 cm över mark
Tråd 3    75 cm över mark  Tråd 3      75 cm över mark
Tråd 2    50 cm över mark.  Tråd 2      50 cm över mark.
Tråd 1    25 cm över mark  Tråd 1      25 cm över mark

     Häst: 2-3 trådar.
Nöt: 2 trådar.    Tråd 3    120 cm över mark.
Tråd 2    90 cm över mark.  Tråd 2      80 cm över mark.
Tråd 1    50 cm över mark  Tråd 1      50 cm över mark

Vildsvin: 3 trådar. 
Luta ev. stolparna utåt så det blir  svårare att böka upp jord på trådarna.
Tråd 3    75 cm över mark.
Tråd 2    50 cm över mark.
Tråd 1    25 cm över mark

Tamsvin: 3 trådar
Luta ev. stolparna inåt så det blir  svårare att böka upp jord på trådarna.
Tråd 3    75 cm över mark.
Tråd 2    50 cm över mark.
Tråd 1    25 cm över mark

Rådjur: 4 trådar.    Älg: 4 trådar.
Tråd 4 100 cm över mark.  Tråd 4    125 cm över mark.
Tråd 3    75 cm över mark.  Tråd 3    100 cm över mark.
Tråd 2    50 cm över mark.  Tråd 2      75 cm över mark.
Tråd 1    25 cm över mark  Tråd 1      50 cm över mark

Rovdjur: 5 trådar.
Tråd 5 110 cm över mark.
Tråd 4    90 cm över mark.
Tråd 3    70 cm över mark.
Tråd 2    50 cm över mark.
Tråd 1    30 cm över mark

Jordtråd i stängslet
Om stängslet monteras på väldigt torra marker eller om stängslet ska användas som vinterhage kan man kom-
plettera stängslet med jordtrådar. Detta för att torr mark och torr snö är dåliga ledare och därmed känner djuren 
stötarna från stängslet väldigt dåligt. Om stängslet placeras på berg eller stenmur bör man gör det eftersom sten 
är en extremt bra isolator och djuren får därmed ingen kontakt mot jord och känner därmed inga stötar. 
Jordtråden ska kopplas ihop med aggregatets jordning. När djuren stöter emot både den strömförande tråden och 
den jordade tråden känns en rejäl stöt. Jordtråden ersätter inte de strömförande trådarna utan är kompletterande 
extra trådar. 
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