Poda Hegn Thy
Totalløsninger i naturen

Klaplåger giver bekvem adgang for
publikum.

Broer og trapper gør ufremkommelige områder tilgængelige.

Færiste - her med ubehandlede rør
som falder godt ind i naturen.

Hegn - og alt hvad dertil hører - er
naturligvis en af vores kompetencer.

Kreative løsninger står vi også for.

Velkommen i naturen!

Plejede natur- og kulturarealer er et aktiv for både fastboende og turister.

Hybenrosebekæmpelse. Afgræsning med får er det naturlige våben mod
den invasive plante. Bemærk de urørte hybenroser udenfor hegnet.

Poda Hegn Thy - naturligvis
Poda Hegn Thy er den ene kontakt du behøver, når du skal
have udført projekter i naturen.
Du nyder nemlig godt af kompetencer og erfaringer fra to lokale virksomheder samlet under
ét tag: Poda Hegn Thy og Witdahls.

Witdahls er din lokale servicevirksomhed med speciale i bl.a.
skov- og anlægsarbejde. Missionen er ”Trivsel for mennesker
og natur”.
Ligesom Witdahls har Poda
Hegn Thy en solid lokal forankring efter årtiers arbejde med

alle former for hegnsprojekter for landbrug, virksomheder
samt offentlige og private kunder i Nordvestjylland.
Vi glæder os til også at løse dine
opgaver - store som små - lige
fra rådgivning og projektering til
nøglefærdigt resultat.

Effektiv hegnsmontage med mindst
mulig påvirkning af naturen.

Vi udfører alle former for skovarbejde.

Originale Poda materialer sikrer dig velfungerende
hegn med lang levetid og minimal vedligholdelse.

Vores specialmaskiner sparer tid og penge. Her en hydraulisk pælehammer på kran.

Din partner når det gælder
Naturplejeprojekter
Genopretning af kulturarealer
Træfældning, rydning og udtynding
Flisning og beplantning
Bekæmpelse af invasive plantearter
Forberedelse til afgræsning

Etablering af indhegninger
Anlæg af rekreative områder
Låger, færiste og stenter
Gangbroer, trapper og passager
Borde og bænke
Vedligeholdelse og service

Vi løser dine opgaver overalt i det nordvestjyske område

• Totalløsninger
• Anlæg og hegnsmontage
• Skovarbejde
• Rådgivning og service
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