
Montagevejledning for SkovTrup Sneglehegn: 
 

1.    Styringsboks åbnes og batteri forbindes til klemmer. Batteri placeres i boks og låg 
sættes på uden at ledninger kommer i klemme. PAS PÅ ikke at rykke i ledning/print! 
 

2.    Samlede boks skrues på trækant umiddelbart over det sted man ønsker at placere 
hegn. Her skal man tage hensyn til at den helst skal vende mod et sted man ser - så 
man kan bemærke blinkende kontrol lys. Der må ikke skabes kontakt til jord. 
 

3.    Vigtigt at den placeres ovenfor da snegle ellers kan kravle ovenpå boksen.. 
 
4.    Generelt er det vigtigt at der ikke senere kommer til at hænge afgrøder / græs henover 

hegnet da sneglene ellers ville kunne kravle på dette og ikke møde hegnet. 
 
5.    Vigtigt efter man har opsat sneglehegn at få indsamlet snegle (evt. æg) fra bede eller 

urtehave indenfor hegnet. Hegn tørres af med mellemrum for slim – mindske afledning     

6.    Sneglehegn klipses eller sømmes med papsøm for hver ca. 
30cm i begge sider af hegn. Undgå at klipse/søm i de  
ledende tråde i sider af bånd.  

 Herved undgås afledning fra bånd til træværk. 
 

7.    Bånd kan afsluttes under boks og de af-isolerede stål tråde 
fastgøres i klemmer – må ikke være kontakt mellem disse!  
Gøres enklest ved at man (efter bånd er fastgjort) skærer 
med en kniv el. lign på langs af ståltråde så tråde fritligges 
fra plastbånd . Disse tildannes så de kan sættes i klemmer 
uden at røre hinanden eller træ. 
 

8.    Klemmer monteres som vist med to af samme farve til den 
ene side og 2 med anden farve til anden side – sider er lige 
meget. En side giver impuls anden overvågning. 

 



9.   Sneglehegn består af stærkt UV behandlet polyester net 
med indvævede rustfri tråde – 5 styk i hver side á 0,4mm.  
 

10.  Afkortning gøres med enten skævbider eller knibtang. Klips 
og skruetrækker til montage af bånd og styreboks. 
 

Generelt for sneglehegn: 
Med alm. 9 volts batteri kan sneglehegns længder op til  

ca. 25 meter opnås – herefter skal der påregnes anvendelse af  

220AC / 9v DC  transformer.  

Bemærk – det er muligt at lave et kant brædt som vist her og omkranse urtehave mv. 

For at undgå afledning mellem de to ledere kan det ved mange snegle  - indimellem være nødvendigt at tørre dem af for slim. 




