
 

 

 

 

 

Hjorteholdhegn type K-200 
 

Ca. 210 cm 

Hjorteholdhegn type K-200 er den optimale løsning til permanent indhegning af hjortedyr, typisk med opdræt for øje. 

Hegnet lever op til de krav der er specificeret af Miljø- og Fødevarestyrelsen i ”Bekendtgørelsen om opdræt af hjortedyr” (BEK nr. 1497 af 10/12/2015)  

 

Hegnet består af et varmgalvaniseret net i high tensile stål med forstærkede knuder. Nettet monteres indvendigt på stolperne, så en fjedrende effekt opnås 

imod de indhegnede hjortedyr. Hjørner forstærkes med skråstivere ligesom der for hver 100 meter lige stræk monteres en ”strammepæl”, disse kan 

ligeledes forstærkes med deres egne skråstivere. De trykimprægnerede Poda Hegnspæle er omfattet af 20 års garanti mod råd. 

 

Fra pæletop til øverste vandrette hegnstråd skal der minimum være 5 cm. Fra nederste vandrette hegnstråd til jord maksimalt 10 cm. 

 

Indvendige hjørner i indhegningen må ikke have en vinkel på mindre end 90°, ligesom udvendige hjørner ikke må have en vinkel på mindre end 120°. 

 

Behovet for vedligeholdelse er minimalt, men jævnlig kontrol og vedligeholdelse skal sikre, at indhegningen altid lever op til ovennævnte bekendtgørelse.  
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A:   Poda Supernet® 208 cm/18/15 100 m 

B1: Poda Hegnspæl Ø10x300 cm 

B2: Poda Hegnspæl Ø14x350 cm 

B3: Poda Hegnspæl Ø14x300 cm 

C:  Gripple Medium 2,00 - 3,25 mm 

D: Wire til parallelogram Ø4 mm 

Max. 6 m 
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Supernet® med Ø 2,5 mm hærdet 

tråd og forstærket knude 
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OBS. Hvis der er et stort pres udefra i forbindelse med 

brunst (hvor hanner udefra vil ind til hunnerne), kan man 

med fordel montere 2 elektriske hegnstråde på ydersiden, i 

60 og 120 cm højde. 
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Pr. 100 m lige stræk 

Gitterlåger med en højde på 190 cm 

passer perfekt i højden til hegnet og 

giver let adgang til pladsen. Standard 

bredde på disse er 120 og 300 cm 
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Konstruktionen af ender og hjørner er kritiske for hegnets stabilitet, 

og kan udføres på flere forskellige måder. Den rette konstruktion 

afhænger bl.a. af jordbundsforholdene på stedet. Se alternative 

løsninger til formålet, og kontakt Poda for yderligere rådgivning. 


