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Stängsel

Till får använder man både nät och el 
beroende av vad som passar bäst. Valet 
hänger på stängsellinjens utformning, 
om man har tillgång till ström eller 
om man sambetar med andra djurslag.

Definition av ett permanent staket
Om man ska jämföra ett permanent 
elstängsel med ett nätstängsel innehåller 
båda kraftiga hörnkonstruktioner. Eltrå-
den är av sk High Tensiletyp med lång 
hållbarhet och nätet är av den knutna ty-
pen. Trådarna ska vara av sådan kvalitet 
att de inte töjs ut av djur och tempera-
turvariationer utan hålls fjädrande. 

Stolparna ska vara tätvuxna och ha en 
ordentlig kärna oavsett om de är av ek el-
ler tryckimpregnerade. Rekommendatio-
nen är 12 cm grova stolpar till hörnkon-
struktionen i form av ett parallellogram 
samt 8 cm stolpar som mellanstolpar. 
Alternativet är ett frihängande system 
för el, typ Insultimber. Stolpavstånd på 
6-8 m är ett medeltal. 

Materialkostnad
Baserat på flera års stängslande med mate-
rial av bästa kvalitet kan man prata om ett 
medelvärde på 23 kr + moms per löpmeter 
elstängsel med fyra eltrådar och aggregat 

samt 26 kr per löpmeter för nätstängsel. 
Många faktorer vägs in i dessa siffror så 
man måste sätta dem i sitt sammanhang. 
Det kan bli både billigare och dyrare. 

Materialval
När det gäller kostnader vid materialval 
så får man vad man betalar för. Väljer 
man en försträckt tråd som har en lång 
garantitid eller ett knutet nät så kommer 
man långt. Stolpvalet är också viktigt, 
kontrollera att det finns en verklig 
kärna i stolpen. Då står den i många år 
och behöver inte bytas ut förrän övriga 
stängslet är slut. Isolatorer är något som 
ska stå emot eventuella slag och tåla 
starkt solsken i många år. Välj en isolator 
av UV-beständig plast med lång hållbar-
het. Vid kalkylerandet av ditt elstängsel 
bör du räkna med ca 1,5 elaggregat på 
en 10-årsperiod, detta beroende av bl a 
åska. Ett bra apparatskydd i ditt elskåp 
lönar sig alltid.

Monteringskostnader
Optimalt för den som vill montera 
mycket själv är att ta hjälp med det 
tyngsta arbetet och det är själva stolp-
sättningen. Med en traktorburen stolp-

slagare slår man i snitt ner 25-35 stolpar 
på en timme. Det kostar ca 600 kr/h 
inkl traktor, stolpslagare och en montör. 
På vissa ställen i landet går det också att 
hyra bara stolpslagaren. För att stolpsätt-
ningen ska bli optimal med en stolp-
slagare gäller att stolparna är utlagda 
i förväg samt att det är röjt ordentligt 
i stängsellinjen. Minst tre meter bred 
väg krävs för en traktor. I snitt kan man 
räkna med att monteringskostnaden, 
om man köper hela tjänsten, ligger på 
mellan 70-100 % av materialkostnaden, 
beroende av stängsellinjens utformning 
och beskaffenhet. Har man bergiga 
marker och det inte är framkomligt med 
maskiner blir det betydligt dyrare.

Underhåll
Underhållet är större för elstängsel om 
du har kraftig vegetation i stängsellinjen. 
Röjning krävs ofta för att hålla nedre 
tråden fri från vegetation. Isolatorer kan 
också behöva bytas ut under en tioårs-

Lönar det sig att investera i permanenta stängsel?

En traktorburen stolpslagare underlättar det tunga arbe-
tet med att få ner stolparna rejält. Framför allt gäller det 
de långa hörnstolparna. Foto: Stängsel Skaraborg

Ett bra uppsatt permanent stängsel leder till en god nattsömn för fårägaren! Det är en av de bästa investe-
ringar man kan göra. Foto: Einar de Wit 
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period, beroende av t ex sol och vilt. 
Nätstängsel far också illa av vegetation då 
den tynger ner nätet med hjälp av snön 
vintertid. Vid uppsättning är det inte 
fel att montera nätet en bit från marken 
för att komma under med en trimmer. 
Det är inte lika mycket underhåll på ett 
nätstängsel men de gånger det behöver 
efterspännas eller lagas är det ett mer om-
fattande och framför allt tyngre arbete. 

Avskrivningstid
Ett permanent stängsel är en markin-
ventarie och kan skrivas av under mellan 
5-20 år. En relevant avskrivningstid är 
10 år då vi relaterar till hållbarhet och 
underhåll. Ett väluppsatt stängsel  håller 
i drygt 20 år.

Så vid ditt nästa köp av stängsel bör du 
fråga dig hur länge du vill att det ska vara 
kvar och fylla sin funktion. Det finns 
billiga alternativ att köpa men ska du 
använda ditt stängsel under en längre tid 
lönar det sig alltid att köpa kvalitet och 
montera det ordentligt. Prata gärna med 
en stängselåterförsäljare så får du råd och 
tips för bästa val.

Ann-Louise Skaar, Stängsel Skaraborg.

Fler praktiska stängseltips av Ann-Louise 
fanns i FS nr 3-08

Lönar det sig att investera i permanenta stängsel?

Hörnen är de absolut viktigaste komponenterna i ett bra permanent stängsel. Ett bra utfört hörn håller hela 
stängslet spänt i många år. Foto Einar de WitFakta Stängsel Skaraborg

Företaget är beläget mitt i Väster-
götland strax utanför Stenstorp, 
mellan Falköping och Skövde. Det 
ägs av Ann-Louise och Lars-Göran 
Skaar. Företaget har två anställda.

De säljer och monterar alla fö-
rekommande stängsel. Allt från 
lantbruk till industri. Företaget 
består i botten av ett lantbruk där 
det bedrivs ekologisk produktion 
med lamm, köttdjur och växtodling. 
www.stangselskaraborg.se 

Materialkostnadsexempel 500 meter stängsel
4 hörn och en ingång. Exlusive arbetskostnad.

Nätalternativ
Hörnstolpar 12 X 250 cm   13 st
Mellanstolpar 8 X 175 cm  85 st
Överliggare i parallelogram (8 X 300 cm) 5 st
Nät 100 m knutet (90 cm högt)  5 st
Gripple för spänning   32 st
Hullingkrampor    200 st
Totalkostnad    13 100 kr
Kostnad per meter   26 kr/m

Elstängselalternativ
Hörnstolpar 12 x 250 cm   13 st
Överliggare i parallelogram (8 X 300 cm) 8 st
High Tensiletråd (625 m per rulle)  3,5 st
Insultimber mellanstolpar   15 st
Insultimber halvstolpar   42 st
Clips till Insultomberstolpar  260 st
Hörnrör (m)    8 m
Linjeklämmor    16 st
Spännrullar    16 st
Elagregat (6 joule)   1,5 st
Totalkostnad    11 423 kr
Kostnad per meter   23 kr/m

I detta fall blir kostnaden per meter hög på grund av att kostnaden för 
elstängselaggregatet slås ut på relativt få meter. Vid en stängsellängd 
på 1000 m blir kostnaden 19 kr/m och om stängslet är 2000 m blir 
kostnaden 17 kr/m.
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