
 
 
 
 
 
 

Ulvesikret fårehegn type A-114 
 

Ca. 113 cm 
(min. 110 cm) 

Max. 8 m 

Ulvesikret fårehegn type A-114 anses som værende ulvesikkert af Miljøstyrelsen (jvf. Miljøstyrelsens hegnstype ”Model 2”). 
Kombinationen af net- og el-hegn er bl.a. velegnet til naturpleje i kuperet terræn. Den effektive, fleksible konstruktion følger 
landskabets konturer, og de strømførende tråde samt et udlagt net på jorden afviser ulve, der forsøger at trænge ind i folden. 
 
Denne standard er hensigtsmæssig, hvis terrænet er meget kuperet og rydning af opvoksende vegetation under en lavt placeret 
el-tråd er vanskelig (med risiko for afledning/kortslutning af strømmen i el-hegnet til følge). En el-tråd i ca. 20 cm højde over jorden 
på ydersiden af hegnet, der normalt anses som nødvendig for at afskrække ulve fra at krybe under hegnet (se standard A-113), er 
her erstattet med et net. Nettet er udlagt vandret på jorden på ydersiden af hegnet og fastgøres til nethegnet med f.eks. ringclips. 
 
2 elektriske hegnstråde, monteret over nethegnet med de angivne indbyrdes afstande, forhindrer sammen med det vandrette net 
på jorden ulven i at komme ind i folden. 
 
Det anbefales at montere yderligere 1 elektrisk hegnstråd på indersiden af hegnet. Dennes formål er at forhindre fårene i at 
komme i kontakt med nethegnet og dermed forlænge hegnets levetid. Hegnet monteres på ubehandlede, halvskårne Økopæle® 
(robinietræ) eller runddrejede, trykimprægnerede stolper. Den forventede levetid er mindst 20 år. Behovet for vedligeholdelse er 
minimalt. 
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A: Supernet® 53cm/5/30 
B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 
C1: Økopæl® ½ Ø 10–12 x 210 cm FSC® 100 % 
eller Hegnspæl Ø 8 x 200 cm NTR-A 
C2: Økopæl® 1/2 Ø 14–16 x 250 cm FSC® 100 % 
eller Hegnspæl Ø 14 x 250 cm NTR-A 
D: Ringisolator XDI eller type w isolator til tråd 
E: Afstandsisolator 16cm HD 
F: Hjørnerør eller 3 x type w isolater til tråd 
G: Hjørneisolator 
H: Havehegn Light, grønt 90 cm 
 
 Supernet® med Ø 2,5 mm hærdet 

tråd og forstærket knude 
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Maks. 30 cm 

Maks. 30 cm 
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Ca. 30 cm 
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Plastbelagt svejst net modvirker, at 
ulven graver sig under nethegnet. 
 
De to net sættes sammen med ringclips 
med højst 30 centimeters mellemrum. 
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