
 
 
 
 
 
 

Ulvesikret fårehegn type A-113 
 

Ca. 113 cm 
(min. 110 cm) 

Max. 8 m 

Ulvesikret fårehegn type A-113 anerkendes som værende ulvesikkert af Miljøstyrelsen (jvf. Miljøstyrelsens hegnstype ”Model 1”). 
Dette hegn er bl.a. velegnet til naturpleje i kuperet terræn. Kombinationen af net- og el-hegn giver en sikker og fleksibel 
konstruktion som følger landskabets konturer. 
 
Strømførende tråde afskrækker ulve fra at trænge ind i folden. Ovenover nethegnet er der monteret 2 el-tråde. Afstanden fra 
nethegnet til næstøverste el-tråd og de 2 el-trådes indbyrdes afstand er maksimalt 30cm. For at afskrække ulve fra at krybe under 
hegnet er der monteret yderligere 1 el-tråd på afstandsisolatorer på ydersiden af hegnet. Denne el-tråd er placeret ca. 20 cm over 
jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden.   
 
Det anbefales at montere yderligere 1 elektrisk hegnstråd på indersiden af hegnet. Dennes formål er at forhindre fårene i at 
komme i kontakt med nethegnet og dermed forlænge hegnets levetid. Hegnet monteres på ubehandlede, halvskårne Økopæle® 
(robinietræ) eller runddrejede, trykimprægnerede Poda Hegnspæle. Den forventede levetid er mindst 20 år. 
 
For at undgå afledning (kortslutning) af strømmen fra den udvendige, lave el-tråd er det vigtigt at rydde opvoksende vegetation 
under el-tråden i vækstsæsonen. Hvis jævnlig rydning ikke er mulig, er standarden ”Ulvesikret fårehegn type A-114” et godt 
alternativ. 
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A: Supernet® 53cm/5/30 
B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 
C1: Økopæl® ½ Ø 10–12 x 210 cm FSC® 100 % 
eller Hegnspæl Ø 8 x 200 cm NTR-A 
C2: Økopæl® 1/2 Ø 14–16 x 250 cm FSC® 100 % 
eller Hegnspæl Ø 14 x 250 cm NTR-A 
D: Ringisolator XDI eller type w isolator til tråd 
E: Afstandsisolator 16cm HD 
F: Hjørnerør eller 3 x type w isolater til tråd 
 
 

Supernet® med Ø 2,5 mm hærdet 
tråd og forstærket knude 
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Maks 30 cm 

Maks 30 cm 
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Ca. 20 cm over jorden (maks. 30 cm) 


