16+125',&$6

Montagevejledninger
Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 1

Havehegn plastbelagt grønt 90 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.
Ende- og hjørnepæl i trykimprægneret træ Ø7 x 150 cm.
Skråstiver i trykimprægneret træ Ø5 x 200 cm, monteret ca.20-30 cm fra toppen af endepæl.
Mellempæl i rør- eller massivjern 145-150 cm.
Afstanden mellem jernpælene er 1,5 m, og afstanden mellem de Ø7 cm pæle, bør ikke
overstige ca. 10-12,5 m.
Tips:
Havehegn findes i ruller af 10 eller 25 m.
Placer derfor Ø7 cm pæle med en afstand af 10-12,5 m, således det er muligt at samle 2
ruller hegn på disse stolper.

Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 2

Havehegn galvaniseret 90 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.
Ende- og hjørnepæl i trykimprægneret træ Ø7 x 150 cm.
Skråstiver i trykimprægneret træ Ø5 x 200 cm, monteret ca.20-30 cm fra toppen af endepæl.
Mellempæl i trykimprægneret træ Ø5 x 150 cm.
Afstanden mellem de Ø5 cm pæle er 2 m, og afstanden mellem de Ø7 cm pæle, bør ikke
overstige ca. 10-12,5 m.
Tips:
Havehegn findes i ruller af 10 eller 25 m.
Placer derfor Ø7 cm pæle med en afstand af 10-12,5 m, således det er muligt at samle 2
ruller hegn på disse stolper.

Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 3

Havehegn plastbelagt grønt 90 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.
Ende- og hjørnepæl i trykimprægneret træ Ø7 x 150 cm.
Skråstiver i trykimprægneret træ Ø5 x 200 cm, monteret ca.20-30 cm fra toppen af endepæl.
Skråstiveren saves i en passende vinkel, og monteres med et galvaniseret søm eller skrue.
Tips:
Vær omhyggelig med opsætning af hjørne- og endestolper.
Er hjørne- og endestolper monteret korrekt, vil en flot og stram opsætning kunne opnås.

Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 4
Havehegn galvaniseret 90 cm.
Mellempæl i rør- eller massiv jern 145-150 cm.
Afstanden mellem jernpælene er 1,5 m.

Tips:
Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.
Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp
af bindetråd eller øjebindere.
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Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 5

Havehegn plastbelagt grønt.
Tentor massiv jernpæl malet, med holder til montering af toptråden.
Kan leveres i længderne 110 cm eller 145 cm.
Afstanden mellem jernpælene bør ikke overstige 1,5 m.
Tips:
Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.
Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp
af bindetråd eller øjebindere.

Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 6

Havehegn galvaniseret.
Tentor massiv jernpæl galvaniseret, med holder til montering af toptråden.
Kan leveres i længderne 110 cm eller 145 cm.
Afstanden mellem jernpælene bør ikke overstige 1,5 m.
Tips:
Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.
Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp
af bindetråd eller øjebindere.

Vejledning til opsætning af Trådfletning

Trådfletning galvaniseret 180 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.
Ende-, hjørne og mellempæle i trykimprægneret træ Ø7 x 250 cm.
For stabilisering af pælene, er en bom (gennemskåret rundfræset fyrretræspæl) i dimensionen
Ø7 cm monteret oven på stolpeenderne.
Afstanden mellem pælene er 1,5 m, og bør ikke overstige 2 m.
Trådfletning kan leveres med forskellige maske- og rullehøjder, og kan derud over leveres i
4 forskellige rullelængder.
Se vort sortiment i trådfletning her
(http://www.norup-silvahegn.dk/katalog.asp?t=1&ID=5223&l=0).
Tips:
Ved rævesikring af hønsegårde, kan man med fordel nedgrave 30-40 cm af trådfletningen
og tildække med jord.
Dette kan på ydersiden suppleres med en strømførende tråd, på afstandsisolatorer, i ca.
25-30 cm højde.
På denne måde undgår man gennemtrængning både under og over indhegningen.
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Vejledning til opsætning af Stålgærde

Stålgærde svært galvaniseret 100 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25
mm.
Ende- og hjørnepæle i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 170 cm.
Skråstiver i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 200 cm, monteret ca. 20-30 cm
fra toppen af hjørnepælen.
Mellempæl i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 170cm.
Afstanden mellem pælene er 2 m.
Tips:
Akacietræpæle og stålgærde kan med fordel anvendes, hvor der ønskes en ekstra lang
levetid.
Ved monteringen af kramperne, kan en eventuel forboring i træet være nødvendig.

Sådan opsættes hegn korrekt til hjortedyr

Fødevarestyrelsen har ved lov, fastsat regler for opdræt, transport og hegning af vildt.
"Vildtopdræt
Ifølge lov om hold af dyr kræves der særlig tilladelse til landbrugsmæssigt opdræt af visse
dyrearter, der ikke traditionelt holdes som husdyr i Danmark.
Formålet er at sikre:
• at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses
• at det forebygges, at der sker spredning af sygdomme til dyr, der holdes, eller til den
fritlevende vildtbestand, og
• at bedriften er sådan indrettet, at den pågældende dyreart ikke kommer i kontakt med den
fritlevende vildtbestand."
Kildeangivelse: http://www.foedevarestyrelsen.dk (http://www.foedevarestyrelsen.dk/)
Du kan se meget mere om dette emne her
(http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyrevelfaerd/Visse_dyrearter_vildtopdraet/forside.htm)
eller her (http://www.hjorteavl.dk/).
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