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exempel på skador som regleras i ska-

deståndslagen. 

Vid en trafikolycka med djur inblan-
dade har bilföraren stort ansvar eftersom 
”hastigheten ska anpassas efter rådande 
omständigheter” vilket innebär att man 
alltid ska kunna stanna om en fara upp-
täcks.

Det är idag mycket sällsynt att tvis-
ter runt stängsel eller skador av utkom-
na djur dras till domstol. Istället gör de 
inblandade parternas försäkringsbolag 
upp om ersättning för de skadedrab-
bade. Se alltså alltid till att du har en 
bra försäkring. För att försäkringsbola-
get ska ta skadan krävs att stängslet ”är 
av normal beskaffenhet”. Ett elstängsel 
som djuren inte respekterar eller ett nät-
stängsel så dåligt att djuren ständigt är på 
fel sida kan inte betraktas som fullgott!                                                                                           

Nätstängsel
Under lång tid var nätstängsel det enda 
praktiska och ekonomiska alternativet 
som stängsel för får. För ca 25 år sedan 
kom så de moderna elstängslen som blivit 

Stängsel är en förutsättning 
för så gott som all djurhållning 
i Sverige. Ett bra stängsel 
ska hålla djuren på plats och 
samtidigt innebära så liten 
risk som möjligt för de häg-
nade djuren, för människor 
och för vilda djur.

D
et ska också vara kostnads-
effektivt vilket inte är det 
samma som att det ska vara 
så billigt som möjligt att sät-

ta upp. Lång livslängd och litet underhåll 
är de två faktorer som betyder mer för års-
kostnaden än anläggningskostnaden.

Risker med stängsel
Alla stängsel kan medföra risker för hus-
djuren, för människor eller för det vilda. 
Ett uppsatt nät- eller taggtrådsstängsel som 
inte längre används kan exempelvis be-
traktas som nedskräpning och man kan bli 
ålagd att ta bort detta. Enligt den nya djur-
skyddslagen ska stängsel vara ”Väl uppsatt 
och underhållet samt i övrigt utformat och 
anordnat på ett sådant sätt att djur som 
hålls inom stängslet under normala för-
hållanden inte skadas. Stängseltrådar och 
stängselnät ska vara väl sträckta.” Man kan 
vid en djurskyddskontroll bli förbjuden att 
hålla djur innanför ett stängsel som be-
döms orsaka fara för djuren.

Rättigheter och skyldigheter
Rättigheter och skyldigheter som rör stäng-
sel och hållande av djur hör till vår allra 
äldsta lagstiftning och fanns reglerat re-
dan i de gamla landskapslagarna från ti-
dig medeltid. Stängsel tillhör fastighetens 
fasta inventarier vilket innebär att de till-
hör fastigheten och inte kan avyttras för 
sig vid en försäljning av fastigheten. Om 
du som arrendator byter ut gamla stängsel 
på en arrendefastighet är det viktigt att du 
har gjort en syneförrättning så att du vid 
ett eventuellt avträde av arrendet kan få 
ersättning.

Ansvar, stängselskyldighet, underhåll 
mm. regleras i ägofredslagen från �9�� 

Stängsel, lätt på rätt sätt!

men även skadestånds- och trafiklagstift-
ningen reglerar ansvar vid skador som dju-
ren kan ställa till med då de kommer ut. 
Djurägaren har ansvar för att djuren inte 
kommer ut och orsakar skada. Det finns 
ingen skyldighet för andra fastighetsägare 
att skydda sin mark, gröda eller egendom 
mot andras djur. Detta strikta ansvar gäller 
även för ”den som till underhåll eller nytt-
jande mottagit hemdjur”. Det är därför vik-
tigt att man gör upp om ansvarsfördelning 
om man exempelvis hyr ut sina får för bete 
på annans mark och där markägaren kan-
ske också åtagit sig viss tillsyn.

För skador på mark och gröda har 
djurägaren ett strikt ansvar. Har någon 
öppnat en grind så att djuren kommer in 
och trampar sönder ett grönsaksland eller 
äter upp grannens havre så är ändå djurä-
garen ansvarig. Givetvis kan han i sin tur 
försöka kräva den skyldige på ersättning.

Skador på egendom, människor 

eller andras djur regleras i skade-

ståndslagen och här krävs minst att 

djurägaren gjort sig skyldig till vårds-

löshet eller uppsåt – för oaktsamhet 

eller olyckshändelse kan man normalt 

inte ställas till ansvar. Tjuvbetäckning 

eller om en icke maedifri besättning 

kommer i kontakt med en maedifri är 

En traktormonterad stolpnedslagare un-
derlättar betydligt det jobbiga arbetet med 
att få ner stolparna.

Om man slår i krampan snett ovanifrån 
och snett i förhållande till träets fiberrikt-
ning uppnår man den största hållbarhe-
ten.

Elasticitetsböjarna gör att nätet inte blir 
slakt efter vinterns kyla. Från vänster: ög-
leknut, vriden knut och självlåsande spe-
cialknut.
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Kraftiga isolatorer behövs när man an-
vänder trådspännare

ett bra alternativ för många fårföretagare. 
Nätstängsel är ett fysiskt hinder som, om 
stängslet är intakt, är svårforcerat medan 
elstängsel med lätthet kan passeras av 
djuren men där en eller ett par, för dju-
ren, obehagliga kontakter med stängslet 
ska ge djuren respekt och förhindra dem 
att ta sig ut.

Det finns flera olika typer av nät men 
den nättyp som används till får är rutnätet. 
Rutnät är det vi i dagligt tal kallar fårnät. 
Dessa nät har ett, beroende på höjden, 
antal horisontella trådar som med olika 
typer av knutar förbinder vertikala trådar 
på �0 – �0 cm avstånd mellan varandra. 
Utbudet är stort och kvaliteten bestäms av 
flera olika faktorer. Vikten, som ger viss 
information om nätets kvalité, beror på 
hur grova trådar som används men också 
på maskstorleken. Ytbehandlingen görs 
med zinkbeläggning av olika tjocklek och 
med olika metoder. De flesta nät har en 
typbeteckning som består av en kombina-

tion av bokstäver och siffror. Bokstäverna 
anger antingen användningsområdet där 
FS står för fårstängsel och VS för viltstäng-
sel eller kvaliteten där EP (extra prima) A, 
B eller C och där EP är högsta kvalitén. 
HT står för High Tensile och betecknar 
en speciell trådbehandling som ger en 
mycket styv tråd med hög draghållfasthet 
och som inte förlängs då den sträcks. Su-
per (S) medium (M) och lätt (L) är andra 
beteckningar som avser vikten. I sifferbe-
teckningen talar första siffran ofta om hur 
många horisontella trådar nätet har och 
den andra siffran anger nätets höjd i tum. 

Typbeteckningen FS 6�5 EP betyder att 
det är ett fårstängsel (FS) med 6 horison-
tella trådar av högsta kvalité (EP). Nätet 
har 6 horisontella trådar och är 90 cm (�5 
tum) högt.

På ungefär var tjugonde centimeter 
finns bockningar i de horisontella trådar-
na, s.k. elasticitetsböjar, som har till upp-
gift att ”ta upp” de spänningsvariationer 

som uppstår vid temperaturförändringar 
och i kuperad terräng. De fungerar också 
som ”stötdämpare” om djuren springer 
mot nätet.

En viktig detalj som har avgörande 
betydelse för nätets hållbarhet är vilken 
typ av knutar som används för att förbin-
da de horisontella och vertikala trådarna. 
Den mest kända är den s k ögleknuten. 
Med ett inte alltför stort våld kan en så-
dan knut förflyttas i höjd- eller sidled. Ett 
par tillverkare använder en specialknut 
(Tornado och Cyklone) som låser trå-
darna mycket hårt. Gemensamt för dessa 
båda knutar är att de vertikala trådarna 
är lika höga som nätet. I nät med vriden 
knut är den vertikala tråden vriden runt 
varje horisontell tråd. Den enskilda verti-
kala tråden är inte högre än mellan två av 
de horisontella trådarna. Detta gör nätet 
mindre stabilt men också mer följsamt i 
kuperad terräng. 
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Vallfröblandningar för dina djur

HAR DU INTE VÅR VALLFRÖKATALOG,
BESTÄLL IDAG!

Nätsträckare som gör det möjligt att spän-
na hela nätet samtidigt. (Här ett 60 cm 
högt nät.) Du kan tillverka den själv med 
hjälp av ett plattjärn och en bräda som 
skruvas ihop.

Hävstångsspännaren är ett enkelt och 
effektivt hjälpmedel både vid nyuppsätt-
ning och reparationsarbeten. Fördelen 
är att man spänner på samma stolpe som 
man spikar och att man stöder spänna-
ren mot låret och får båda händerna fria 
att spika med. Utväxlingen gör att man 
orkar att spänna nätet mycket hårt över 
långa sträckor.
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Priset skiljer från 6:-/m för de billi-
gaste till �5:-/m för de med högst kvalité. 
Per uppsatt meter stängsel blir dock inte 
skillnaden lika stor eftersom man kan ha 
betydligt längre mellan stolparna med ett 
nät av hög kvalité. Med ett stolppris på 
�8:- och tre meter mellan stolparna blir 
kostnaden per meter �2:- för det enklare 
nätet och med sex meter mellan stolparna 
för högkavliténätet, �8:- per meter.

För att minska påfrestningen på nä-
tet genom att djuren sticker ut huvudet 
mellan maskorna för att beta på andra si-
dan kan man sätta en spänningsförande 
tråd ca �0 cm över marken på insidan av 
stängslet.

Elstängsel
När de moderna kraftfulla elstängselag-
gregaten började konstrueras för ca 25 år 
sedan blev det också möjligt att använda 
elstängsel till permanenta stängsel. Aggre-
gaten klarar till viss del uppväxande sly 
och gräs. Till får sätts den undre tråden 
relativt nära markytan och därför tvingas 
man, ett par gånger under säsongenen, 
gå runt med röjsåg för att hålla efter upp-
växande sly och gräs.  

Till permanenta elstängsel använder 
man vanligen tryckimpregnerade stolpar 
med isolatorer eller s k Insultimberstol-
par som tillverkas av hårda exotiska trä-
slag som inte kräver isolatorer. Som tråd 
använder man en 2,5 mm ståltråd som 
kombineras med trådsträckare. Man kan 
också använda en tunnare (�,5 mm) tråd 
och använda en fjäder som trådspännare.

Elstängsel ger också möjlighet att 
snabbt sätta upp tillfälliga stängsel runt 
ett återväxtbete eller för att dela av stora 
beteshagar. Här använder man med för-
del plast- eller glasfiberstolpar och som 
tråd en plasttråd eller ett plastband med 

Hörnen bär den största belastningen av 
stängslet. Ett parallellogram innebär ett 
stadigt hörn och en möjlighet att justera 
spänningen i nätet i efterskott.

Trådspännare samt fjäder som kan ta upp chockbelastning från exempelvis vilda djur 
som springer på tråden.

inspunna ledare av metall. Som tillfälligt 
stängsel kan man också använda elnät 
dvs. ett plastnät  med inspunna metall-
ledare. Elnät är ett relativt dyrt alternativ 
och skaderisken är stor. Nätet måste alltid 
hållas spänningssatt och det kräver också 
extra tillsyn så att inga djur fastnar i nä-
tet.

Planering – uppsättning
Grunderna för uppsättning av perma-
nenta stängsel är den samma oavsett man 
sätter upp elstängsel eller ett nätstängsel. 
Planera var stängslet ska gå i naturen. Ta 
bort gamla stängsel och röj bort träd och 
sly som står i stängsellinjen. Placera ut 
hörnstolparna och de s.k. brytstolparna 
där stängslet ändrar riktning. Mellan dessa 
stolpar ska stängsellinjen vara rak – se till 
att få så långa raka sträckor som möjligt.  

Som hörn- eller brytstolpar används 
kraftiga stolpar. Gamla el- eller telestolpar 
fungerar bra. Bäst är om man med maskin 
kan slå ned dem i marken. Sådana maski-
ner finns nu att hyra in på många platser. 
Men även en väluppsatt hörnstolpe kom-
mer med tiden att börja luta och därför 

Med en böljande stängsellinje kan du aldrig få ett välspänt stängsel. Välj istället en 
rak linje mellan hörn- och brytstolpar.
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har man allt mer börjat använda en s.k. 
parallellogram. Med denna konstruktion 
har du möjlighet att i efterhand justera 
hörnstolpens lutning. 

Sätter du upp elstängsel är det enklast 
att redan nu dra ut ståltråden och spänna 
den. Du placerar sedan enkelt ut mellan-
stolparna. Sätter du upp nät är det enk-
last att först placera ut alla stolpar för att 
sedan spänna nätet. Med trådspännare i 
stängseltrådarna har du möjlighet att ef-
terspänna så att du alltid har välspända 
trådar. 

För att få nätet välspänt är det en för-
del om hela nätet dvs. samtliga horison-
tella trådar, kan sträckas samtidigt. Under 
goda terrängförhållanden kan du med 
en nätsträckare spänna minst �00 meter. 
Sträck så att elasticitetsböjarna (se ovan) 
rätas ut till hälften. När nätet är sträckt 
fästs det i stolparna med krampor. Kram-
porna slås i så att nätet låses vid hörn och 
brytstolpar. På stolparna däremellan ska 
nättråden kunna röra sig i själva kram-
pan. 

Stängselgenomgångar
Stängselgenomgångar behövs för att 
släppa ut och in djur, människor eller for-
don. Att djur kommer ut genom att någon 
lämnat en grind öppen blir allt vanligare. 
Bäst är därför att ordna med stängselpas-
sager som inte kräver några handgrepp 
för att öppnas och stängas. Ristar, vinkel-
genomgångar, stättor, trappor och själv-
stängande grindar är exempel på sådana 
genomgångar. 

Text & Foto: Anders Råsberg

Läs mer: 
Stängselboken av Anders Råsberg. Beställ 
hos Jordbruksverket – boken kostar 100:-

Grind med lutande grindstolpe som gör grinden självstängande.

Färist är ett bra sätt att ordna en stängselgenomgång för fordonstrafik.

Dåligt uppsatt fårnät kan utgöra en risk både för får och rådjur.

VI SPONSRAR
SVENSK FÅRAVEL
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