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Faktaark
SMAG PÅ LANDSKABET

Inden der bliver sat hegn op, er der en række ting, der 
skal tages stilling til. Det er vigtigt at beslutte, hvilken 
type af hegn og kvalitet, der er behov for. Desuden 
bør man planlægge, hvordan hegnet kan sættes op, 
så man er sikker på at opnå de bedst mulige adgangs- 
og arbejdsforhold til pasningen af dyrene. Det skal 
også afklares, hvordan der føres strøm til hegnet. I 
nogle naturområder kan den eneste mulighed for 
spændingsgiver være solcelleanlæg eller batteri.

Hvis lodsejer, dyreholder og hegnsejer ikke er samme 
person, bør der laves en græsningsaftale eller forpagt-
ningsaftale, inden hegnet opsættes. Skel bør påvises i 
marken, helst sammen med naboen, så man undgår at 
hegne for tæt på skel.

Type af hegn
Fælles for alle typer af elhegn er, at der skal sikres en 
god jordforbindelse, og at hegnet er ekstra sikkert in-
den for en afstand af ca. 200 m fra stærkt trafikeret vej.

 o  Kvæg
 » Én tråd er normalt nok til kreaturer, 1,0 m højt, 

men på naturområder opsættes ofte 2 tråde i ca. 
0,5 og 0,9 meters højde.

 » Minimum to tråde, hvis der er kalve og kvier på 
arealet.

 » Minimumskrav til spænding er 2.000-3.000 volt.

 o  Heste
 » Én tråd er ofte nok til heste, men på naturområ-

der opsættes normalt 2 tråde, f.eks. i 0,65 og 1,1 
meters højde.

 » En tommelfingerregel siger, at hegnet skal gå til 
midt på hestens bringe.

 » Hegn til store heste skal normalt være 120-140 cm 
højt.

 » Hegn til ponyer og islandske heste skal normalt 
være 90-120 cm højt.

 » Der skal være to tråde, hvis der er føl, eller hvis 
der både er store heste og små ponyer.

 » Hingste kræver højt hegn og dermed flere tråde.
 » Minimumskrav til spænding er 1500-2000 volt.

 o  Får 
 » Fårenet evt. med strømførende tråd indvendigt 

samt foroven på hegnet.
 » Alternativt 4-5 strømførende tråde, 0,9-1,0 m højt.
 » På naturområder anvendes ofte 5 tråde. 1. og 

3. tråd fra neden tilsluttes jord, og de øvrige er 
strømførende.

 o  Geder
 » Hegnet skal være strømførende, for at undgå at 

gederne klatrer over.
 » Fårenet med strømførende tråd indvendigt samt 

foroven på hegnet.
 » På naturområder anvendes ofte 5 tråde. 1. og 

3. tråd fra neden tilsluttes jord, og de øvrige er 
strømførende.

Kvalitet 

 o  Blivende hegn, der skal stå i mange år, kræver solid 
tråd og solide pæle, der kan holde lige så mange år 
som hegnstråden.

 o  Trykimprægneret træ bør undgås, da det indeholder 
kemikalier, der kan være miljøbelastende – brug i 
stedet robinie, asobé, lærk eller eg. 
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 o  Robinietræ har den største holdbarhed og kan 
holde i op til 30 år.

 o Egepæle skal afbarkes på den del, der er i jorden, da 
bark fremmer råd.

 o Undgå at skifte pæle (bortset fra enkeltstående til-
fælde), før hegnstråden skal skiftes, da tråden ellers 
svækkes. 

Opsætning af hegn

 o Omhyggelig og gennemtænkt opsætning af hegn 
giver mindre arbejde og vedligehold efterfølgende.

 o Sørg ALTID for at undersøge for kabler i jorden 
(findes i LedningsEjerRegisteret LER), før arbejdet 
begyndes. Kabelkort SKAL forefindes på arbejds-
pladsen under hele arbejdet.

 o  Hegnslinjen bør ryddes omhyggeligt for træer, buske 
og udhængende grene, og græsset slås i 3 meters 
bredde.

 o  Der bør normalt placeres en vendeplads/aflæsnings-
plads ved indgangen til arealet.

 o  Led og ”lille aflukke”, der kan lukkes på tværs ved 
indgangen og vendepladsen, etableres, så der er 
god plads til at lukke dyrene ind på arealet, samtidig 
med at de ikke kan løbe væk. 

 o Nedgravede jordkabler bør føres op langs pælene 
gennem metalrør for at undgå skader på kablerne 
ved slåning under hegnet.

 o  Der kan monteres øjer til at hægte leddet fast på, 
når hegnet skal stå åbent. 

 o Hvis der bruges hegnsfjedre for hver 400 m i elhegn, 
bliver tråd og pæle normalt ikke ødelagt af f.eks. 
væltede træer, dyr, der løber ind i hegnet, eller 
krympning i frostvejr.

 o Led laves således, at der kun er strøm i leddet, når 
det er lukket. 

 o  Ved risiko for afledning (f.eks. hvor den nederste 
tråd kan ramme vandfladen ved højvande) opsættes 
en afledningskontakt.

 o  De steder, hvor det er praktisk at kunne afbryde 
strømmen, opsættes knivafbryder.

Knivafbryder, (den røde kontakt) der kan afbryde og tilslutte strøm-
men til hegnet.

Jordkabel ført op gennem et metalrør langs hegnspælen.
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 o  Jordspyd afmærkes, så de er lette at finde ved repa-
ration og slåning.

 o  Det er lovpligtigt at hænge gule advarselsskilte på 
hegnet.

 o  Det er forbudt (og livsfarligt) at sætte 2 hegn med 
hver sin strømforsyning tættere end 2 meter.

 o  I våde enge kan det ofte være nødvendigt at etab-
lere spang eller lignende, for at dyrene kan komme 
over grøfter eller bløde områder. Det kan kræve 
dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

 o  Hvis der opsættes hegn ved kyst eller strandenge, 
bør der anvendes dobbelt galvaniseret tråd (salt-
vandstråd).

 o  Strøm og ”jord” føres gennem kabler.

Foto: Colourbox
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