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Fordele ved elektriske hegn

- Virker afskrækkende både for dyr indenfor hegnet og for rovdyr udenfor hegnet

- Dyr får færre skader hvis de prøver at bryde igennem et elektrisk hegn end ved et 
konventionelt hegn

- Kan bruges til  både at holde at hold ræve, mår og andre skadedyr væk fra f.eks 
hønsegårde og fasan voliérer og til at holde fuglene inde.

- Flytbare elhegn gør det nemt at foldopdele, lave paddocks og opføre/afgrænse forskel-
lige græsningsarealer

- Elektrisk hegn beskytter og forårsager færre skader værdifulde dyr såsom heste

Jordspyd

Hegnstråd

Strømgiver

Hvordan fungerer et elektrisk hegn?

For at et dyret skal få et elektrisk stød, 
skal strømmen kunne vandre i et lukket 
kredsløb fra strømgiveren ud langs 
hegnstrådene, gennem dyrets krop, som 
fører strømmen ned gennem jorden, hen 
mod jordforbindelsen og tilbage til 
strømgiveren.

Så dyret skal både stå på jorden og røre 
elhegnet for at kredsløbet sluttes 
kredsløbet og dyret får et stød.

Et elhegn består af en strømgiver, der 
sender strøm ud langs de strømførende 
hegnstråde omkring indhegningen, og en 
jordforbindelse.

Når dyret rører ved hegnstråden får det et 
let stød, og det lærer ikke at gøre det igen.

Et elhegn fungerer derfor som en psykolo-
gisk barriere snarere end en fysisk barriere. 
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120 cm

90 cm

60 cm

Heste
5 m pæleafstand

50 cm

90 cm

Kvæg
5-10 m pæleafstand

20 cm

50 cm

70 cm

90 cm

Får
5-10 m pæleafstand

20 cm

50 cm

70 cm

90 cm

Geder
5-10 m pæleafstand

20 cm

50 cm

Grise
1-2 m pæleafstand

30 cm

70 cm

110 cm

160 cm

Rådyr       og Kronvildt

Afstand imellem pæle og hegnstråde
Hvor mange tråde - og i hvilken afstand?
Herunder ses vores vejledning til pæleafstand samt tæthed og antal af hegnstråde. Man 
skal naturligvis tage højde for de enkelte dyrs størrelse indenfor deres art og race. Og 
dyr med særlig tyk pels vil muligvis kræve ekstra høj spænding på elhegnet.
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Valg af strømgiver

Strømgiverens effekt (energi) måles i 
Joule. Når man sammenligner hvor 
kraftig en effekt strømgivere yder skal 
man være sikker på, at man sammen-
ligner på lige basis:

Impulsenergi
Den mængde energi, som strømgiv-
eren sender ud i hegnstråden, og er 
derfor afgørende for at strømgiveren 
lever op til behovet.

Lagret Energi
Den mængde energi der oplagres i 
selve strømgiveren. Har ingen praktisk 
betydning for hegnets effektivitet. 

Hvor kraftig en strømgiver skal der til?

Som tommel�nger regel kan 1 joule 
impulsenergi forsyne ca. 10 km elhegn 
med én hegns-tråd. D.v.s. at hvis elhegnet 
har to hegnstråde kan en strømgiver med 1 
joule forsyne 5 km elhegn, ovs.

Hvor mange joule strømgiveren skal være 
på afhænger desuden af hvor megen 
vegetation, der vokser op omkring hegn-
stråden(e). Jo mere bevoksning desdo 
større strømgiver (altså �ere joule) skal der 
til for at drive elhegnet optimalt.

230V elnet
En fast tilsluttet 230V strømgiver til elnet er både en økonomisk og driftsikker måde at 
forsyne et elektrisk hegn på, og kan med fordele bruges når det er tilgængeligt.

Kombi-strømgivere
Kombi-strømgivere kan tilsluttes både 230V, 12V batteri og solcelle panel. Ved strøms-
vigt på el-nettet fungerer batteriet da som backup. Kombi strømgivere kan også 
tilsluttes et eksternt solpanel hvorved solenergien bruges primært, og den sekundære 
strømkilde (230V eller batteriet) overtager om natten.

9V / 12V Batteri
Batteridrevne strømgivere bruges når tilslutning el-nettet ikke er tilgængelig - typisk 
langt fra bygninger og installationer. Også velegnet til midlertidig opsætning af folde 
såsom ved foldopdeling, eller ved stævner eller dyreskuer. Små små 9V strømgivere kan 
bruges til sæsonopsætninger ved jagt voliere og udsætningspladser.

Solceller + batteri
Solpanel driver elhegnet om dagen, og oplader et indbygget 
genopladeligt batteri, som overtager om natten. Ideel til afside-
sliggende områder, hvor tilslutning til el-nettet ikke er muligt.
Virker hele året rundt - også på overskuede dage.

Hvordan får strømgiveren strøm?
Strømgivere fåes i forskellige udgaver alt efter hvilken energikilde, man ønsker at tilslutte til.

GUIDE TIL ELHEGN
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Bygning
Flytbart elhegn

Elhegn med træpæle

Låge eller 
ledåbning

Strømgiver og 
Jordspyd

Strømgiver 
& Jordspyd

Endepæl

Pæl

Hjørnepæl

Plastik eller 
stålpæl Vej

Planlægning af dit elhegn
Det er en god idé at lave en hurtig skitse over din indhegning, og derfor har vi lavet lidt 
retningslinier som forhåbentlig kan hjælpe dig godt på vej.

Længden af hegnstråd
Mål først omkredsen af det område, der skal 
indhegnes. Længden ganges med det antal 
hegnstråde, du ønsker at bruge.
Hvis f.eks arealet  er et kvadrat på 1 hektar, svarerende 
til 100m på hver side, er omkredsen 400m. Så hvis du 
skal etablere til elhegn med 2 tråde, har du brug for 
800m hegnstråd.

Antallet af hegnspæle
Hvis man regner med en pæleafstand på 5 meter 
betyder det, at der skal 400/5=80 pæle til ialt.

800 meter / 160 pæle

400 meter / 80 pæle

64 hektar:
3,2 km hegnstråd og 640 pæle

32 hektar:
2,4 km hegnstråd / 240 pæle

16,2 ha:
1,6 km hegn / 

320 pæle8,1 ha:
1,2 km hegn / 

240 pæle

4 ha:
800 m hegn 

160 pæle2 ha:
600 m/120

1 ha (100m x 100m):
400 m hegnstrråd / 80 pæle

(ved 5 meters pæleafstand)

800 m
eter / 160 pæ

le

1 ha

En skitse af elhegnet kunne se sådan her ud. Her er der et ydre elhegn med træpæle og 
hegnstråd, og et mobilt hegn med egen strømgiver, der bruges til foldopdeling.

 

Brug for �ere opdeleringer i elhegnet?
Hvis man har en eller �ere opdelte hegn kan det være en fordel at anvende �ere mindre 
strømgivere (batteri/solcelle) frem for mange hegn på samme strømgiver. Det giver også 
større grad af �eksibilitet ved rotation af afgræsnings arealerne. Flytbart elhegn kan 
etableres med tentorpæle eller særlige plast pæle til mobile elhegn.
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• Jordspyd graves/stikkes ned i jorden og 
forbindes til strømgiverens jordpol. Jo 
tættere jordspydene er ved strømgi-
verene, desto bedre.

• Sørg for at ca. 10 cm af spyddene er over 
jorden, som tilkobles et dobbelt isoleret 
jordkabel og forbindes til strømgiveren.

• Serieforbind jordspyddene ved hjælp af 
klamper? til jordkablet. Husk at af-isolere 
den del af jordkablet som skal have 
kontakt med jordspyddene.

Opsætning af jordforbindelsen

Strømmen ledes tilbage til jordforbindelsen

Strømgiver

Jordspyd

Strøm i hegnstråd

Strøm i hegnstråd

Strømgiverens 
jordpol

Jordforbindelsen består af galvaniserede jernspyd, der er ideelle til at  absorbere eller 
lede strømmen fra dyrets have/poter ned gennem jorden og tilbage til strømgiveren.

Hvordan virker jordforbindelsen?

Elhegnets jordforbindelse
Hvorfor er det vigtigt?
Jordforbindelse er et af de vigtigste elementer i alle typer elhegn. Hvis elhegnet ikke 
har ordentlig jordforbindelse, vil elhegnet ikke fungere tilfredsstillende.

Jordspyd

Jordkabel

Krampe?
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• Brug kun jordspyd af galvaniserede så de ikke 
ruster, da rust forriger ledeevnen. Brug heller ikke 
kobber eller anden metal, da det kan skabe 
elektrolyse, som nedbryder metaller.

• Jordforbindelsen kan med fordel placeres i et 
skyggefuldt område for at undgå udtørring af 
jorden, da det forringer jordens ledeevne. I 
ekstremt tørre perioder kan man evt. vande lidt 
omkring jordforbindelsen.

• Placeringen af jordspyddene skal være mindst 10 m 
fra f.eks. husets jordforbindelse og telefonmaster. 

• Bevoksning der rører den strømførende hegnstråd, 
giver en ”lækage” på kredsløbet og gør, at 
spændingen på elhegnet falder. Kontrollerer derfor 
jævnligt for uønsket kontakt med højt græs eller 
overhængende grene, der rører ved hegnstråden.

TIPS!

Jo større strømgiver og jo længere hegn, 
desto �ere jordspyd skal der anvendes, for 
at få en tilfredsstillende jordforbindelse.

Til store og mellemstore elhegn anbefaler vi 
3 jordspyd á 2 m, placeret ca. 2 meter fra 
hinanden.

Til små elhegn, såsom til hønsegårde, 
damme med gæs/ænder, og hund/kat kan 
man nøjes med mindre jordspyd, så som 
telt pløkker.

Hvor mange jordspyd skal der til?

Jordspyd

Strøm

Strøm

Strømgiver

Voltmeter

1. Sluk for strømgiveren.

2. Placér tre jernstænger 100 m fra strømgiveren således, 
at der er kontakt mellem den strømførende tråd og 
jorden.v

Test af din jordforbindelse

3. Tænd for strømgiveren.

4. Brug et voltmeter til at måle spændingen på hegnet. Den bør ikke vise mere end 
2KV. Gør den det, så placér �ere jernstænger op ad hegnet.

5. Sæt nu voltmeterets føler/jordspyd ned i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd 
og forbind krokodillenæbet til det sidste jordspyd (undgå at røre jordspyddet mens 
du gør det). Voltmeteret bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør den det, er jordforbind-
elsen ikke tilstrækkelig e�ektiv. Brug da �ere jordspyd eller �nd en bedre lokalitet til 
jordforbindelsen.
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De angivne spændinger er vejledende og afhænger naturligvis af hvor meget vegetation, der vokser op af hegnet (skaber 
a�edning). For at checke spændingen på elhegnet, brug da et voltmeter eller en hegnstester.

*

Lamaer 4.000–5.000 V Deres tykke pels virker isolerende og der kræves derfor høj spænding 
på elhegnet for at det er e�ektivt

Hunde og katte har ikke brug for megen spænding for at lære, at det er 
lidt ubehageligt ikke at blive indenfor indhegningen. Faktisk kan det 
være skadeligt andet. Placér nederste hegnstråd så lavt som muligt - så 
undgås også besøg af uvelkomne gæster som ræv og mår. 

700–1.000 VHund/kat

Høns, gæs,
kalkuner,
fasaner, ovs. 

1.000–2.000 V Her er der tale om at holde ræv og mår ude af hønsegårde og damme, 
og udsætningspladser for fasaner og agerhøns i skoven.  Placér nederste 
hegnstråd lavt da ræv og mår er fremragende gravere.

Rådyr 4.000–5.000 V Skræmmes let og kan hoppe højt. Et elegn i over hovedhøjde anbefales 
med  tætsiddende hegnstråde eller trådnet så man undgår at de prøve 
at presse sig igennem hegnet

Grise 2.000 V Placér nederste hegnstråd tæt ved jorden da de roder med næsen, og 
øverste i næsehøjde

Geder 4.000–5.000 V Da geder kan have tendens til at 'afprøve' indhegningen, placér da 
nederste hegnstråd tæt ved jorden - og øverste tråd højt nok til de ikke 
kan hoppe over. Nogle racer har tyk og isolerende pels, hvilket kræver 
høj spænding på elhegnet. 

Deres tykke uld isolerer imod smældet, og får kræver derfor et elhegn 
med høj spænding.

4.000–5.000 VFår

Hvis kalve og kvier skal holdes adskilt, kan det være nødvendigt med 
lavt liggende hegnstråd og lille afstand mellem hegnstrådene (feks. 
20-30 cm) 

2.000 VMalkekvæg

Tyre kræver ekstra høj spænding, idet de kan bliver aggresive. Hos 
nogle racer med meget tyk/lang pels kan en endnu højere spænding 
være nødvendig

2.000–3.000 VKødkvæg

Intelligente dyr, der hurtigt lærer at hegnstråden er forbudt. Bedst er en 
hegnstråd med høj synlighed såsom polytape eller elreb. Stålwire har 
lav synlighed for hesten, og er mere tilbøjelig til at forårsage skader, 
hvis en skræmt hest forsøger at løbe igennem indhegningen.

2.000–3.000 V Heste

BEMÆRKNINGSPÆNDING
anbefalet min.*

DYR

Værd at vide om dyr & elhegn
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Hegnstråd 
Det er vigtigt at hegnstråden har lav modstand, så elhegnet ikke taber
spænding. Det opnåes ved god kvalitet og rustfri stål ledere med høj ledeevne.

Hegnstråden skal kunne tåle hård opstramning så det ikke forstrækkes og skaber brud 
og fejl langs elhegnet. Desuden skal det være UV-beskyttet for at at modstå solens 
påvirkning over tid. 

Polywire

Polyreb

Polytape

Polywire/polytråd er bedst egnet i Ø3mm, da tyndere 
wire vil have for megen modstand. Vælg altid polywire 
med 6 (og ikke 3) ledere indvævet. Polywire har høj 
brudstyrke og lang levetid - og er meget nemt at arbejde 
med i forhold til stålwire. 

Polyreb Ø6mm skal også have mindst 6 ledere indvævet. 
Fordelen ved polyreb er, at det har bedre synlighed end 
polywire, - og bedre holdbarhed end polytape, da det 
ikke blafrer i vinden. Polyreb har samtidigt optimal 
brudstyrke - men er også dyrere i indkøb. Polyreb samles 
med særlige rebsamlere og forbindelsesledninger.

Polytape er særlig velegnet til hestefolde pga. dets høje 
synlighed. Den eneste ulempe er, at der er større slitage 
på fordi det har det med at blafrer i vinden. Fås i forskel-
lige bredder (12-20-40mm) og derved antal ledere 
indvævet. Polytape er desuden velegnet som ‘låge’ i 
hegnets åbninger.

ISOLERET JORDKABEL

LEDSÆT MED FJEDER* 

TRÅDSAMLER-
BOLT

PÆLE-
ISOLATOR

TRÅDSTRAMMER
HJUL

TRÅDSAMLER
KLO

Brug altid polybånd eller elastikreb til heste,
så de ikke får viklet halen ind i �ederen

*NB! 



Polyreb Ø6mm skal også have mindst 6 ledere indvævet. 
Fordelen ved polyreb er, at det har bedre synlighed end 
polywire, - og bedre holdbarhed end polytape, da det 
ikke blafrer i vinden. Polyreb har samtidigt optimal 
brudstyrke - men er også dyrere i indkøb. Polyreb samles 
med særlige rebsamlere og forbindelsesledninger.


