
Anvisningar för montering av stora rovdjursstängsel  

 

Inledning 

Stora rovdjursstammarna har ökat och rovdjuren har spridit sig så gott som i hela Finland i 
enlighet med förvaltningsplanen. Stora rovdjur orsakar mycket rädsla och oro bland annat 
för produktionsdjurens säkerhet. I och med spridningen orsakar de stora rovdjuren skada 
på de nya områdena. Av de stora rovdjuren så orsakar järven årligen den största skadan för 
rennäringen. I övriga Finland är skador orsakade av järv sporadiska. Ytterom 
renskötselområdet orsakar björn och varg mest skada.  
 
Man kan ansöka om dispens från Finlands viltcentral för att döda stora rovdjur som 
orsakar betydande skada eller hot. Även polisen kan ge tillstånd för avlivande av stora 
rovdjur som orsakar betydande fara eller utgör hot mot människor eller egendom.  
 
Vid prövning av dispens måste man alltid överväga om det finns andra godtagbara 
tillvägagångssätt för att förhindra skada, än att döda djur.   
 
I Finland har tamdjur skyddats mot stora rovdjursskador med effektiva elstängsel redan 
under två årtionden. Det första mer effektiva elstängslet kom till Norra Karelen för att skydda 
en fårfarm, varav vargar dödade över trettio får. Efter att elstängslet kom på plats blev det 
inga flera rovdjursskador på fårbesättningen. Till skydd användes i början elnätstängsel av 
plast, vilket inte lämpade sig för kuperade områden. Nätstängslen höll inte för snörika vintrar.  
 
 
I början av årtusendet utvecklades det nuvarande elstängslet till ett sjutrådigt och 140 cm 
högt elstängsel. Nu för tiden används fem trådar, vilket har fungerat bra. 
 
Några gånger har stora rovdjur trängt sig igenom ett elektrifierat rovdjursstängsel. Vanligtvis 
har det då varit varg. Det har vanligen visat sig att rovdjursstängslet har varit i dåligt skick. 
Stängslet har inte underhållits enligt givna anvisningar, eller så har röjningen under stängslet 
blivit åsidosatt. I några fall har man inte heller följt den ursprungliga planen och 
anvisningarna om hur man ska montera stängslet, därför har det lämnat öppningar i 
stängslet, där rovdjuren då har sluppit in på den inhägnade betesmarken.  
 
Om man inte monterar rovdjursstängslet enligt givna anvisningar eller åsidosätter 
underhållet, kan lantbruksnäringsmyndigheten vägra att betala ersättning för skador 
orsakade av stora rovdjur.  
 
Med av Jord- och skogsbruksministeriet beviljat anslag har Finlands viltcentral anskaffat 
stängselmaterial, som är avsett för förverkligandet av projektplanen förhindrande av stora 
rovdjursskador. Producenten ska ansöka om viltstängsel med en separat 
rovdjursstängselansökan, vilken sänds till Finlands viltcentrals regionala kontor. 
Viltstängslet hyrs ut utan kostnad till den sökande under fem års tid. Varefter stängslet 
övergår i producentens ägo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stängselpaketet innehåller: 
 
Nätströmsaggregat eller alternativt batteridrivet aggregat med solpaneler   
jordningsstavar 
åskskydd 
tryckimpregnerade stängselstolpar 
ringisolatorer  
stängseltråd 
stängselband 
kopplingar 
grindar 
spännfjädrar  
klämmor 
varningsskyltar 
tester 
frakt till leveransadressen 
 
 
Allmänt: 
 
För att elstängslet ska fungera optimalt ska det monteras omsorgsfullt enligt givna 
anvisningar, funktionen testas och underhålla stängslet samt strömkällan tillräckligt ofta. I 
samband med underhåll av stängslet ska man se till, att vegetationen inte kommer åt att 
jorda stängslet och att strömkällan har tillräcklig effekt för att få maximal effekt ur stängslet. 
Vid montering av stängslet lönar det sig att följa de givna anvisningarna. Betesmarken 
som ska skyddas bör stängslas runtom, på sådant sätt att det inte lämnar kvar 
några öppningar som rovdjur kan ta sig igenom. 
 
 



 
 
Det lönar sig att planera stora rovdjursstängslet så att det är så enkelt som möjligt att utföra 
underhållet. Innan stängslet monteras lönar det sig att jämna ut och ta bort vegetation som 
kan jorda, på området där stängslet ska sättas upp. Den nedersta tråden kommer på ca 20 
cm:s höjd från marken, på grund av det måste vegetationen avlägsnas flera gånger under 
sommaren. Stängslets slageffekt tas bort av vegetation som jordar. Stolpavståndet är 
planerat till fem meter. För stängslet används tryckimpregnerade stängselstolpar. Till 
stängslet kommer det tre stängseltrådar och två stängselband. Den nedersta stängseltråden 
är 20 cm från marken, därefter kommer det med 30 cm:s mellanrum ett stängselband två 
stängseltrådar och överst ett stängselband, så att djuren kan upptäcka stängslet. Trådarna 
och banden kommer från betesmarken sett på utsidan av inhägnaden. Stängslets 
underlag/grund kan behandlas med växtbekämpningsmedel, förutsatt att det enligt 
stödvillkoren är möjligt. 
 
 



  
Vid Finlands viltcentrals regionkontor finns en schablonbalk, med hjälp av vilken man på 
förhand kan borra hålen för isolatorerna, samt en stolphejare/nedslagningsrör (juntta), med 
vars hjälp man kan slå ner stängselstolpar med isolatorer i marken. 
 

  
På utsidan av och bredvid stängslet får det inte finnas kvar höga stenar eller jordvallar, från 
vilka ett rovdjur kan hoppa över stängslet in till betesmarken. Björnen hoppar inte, utan den 
försöker gräva sig in underifrån, av den orsaken får den nedersta tråden inte vara placerad 
högre än 20 cm från marken. Terrängen kan också orsaka utmaningar för montering av 
stängslet. På marker med torvjord ska man välja tillräckligt långa stolpar, så att stängslet 



står stadigt. Ibland kan berget vara nära marknivån, då måste man borra hål i berget och 
använda en stolpsko/ett pelarfäste.  
 

  
 

 

 

 

 
 
Stängslet ska följa terrängens former. Vid mindre sänkor kan man dra en hjälptråd från 
den nedersta ledaren så, att också hjälptråden blir strömförande. 
 
 
 
 
 



 
Rovdjursstängsel är ofta långa och hörnstolparna kan lyfta då man sträcker/spänner 
trådarna. Hörnstolparna kan förstärkas med stag eller strävor.  
 

  
Jordningen bör göras noggrant. I allmänhet kommer det med tre stycken en meters 
jordningsstavar, vilka bör slås ner i så fuktig mark som möjligt med en meters mellanrum. 
Jordningsstavarna ska slås ner helt i jorden och kopplas ihop med varandra. Jordningen 
kan testas med en mätare, om mätaren visar över kV bör jordningen ökas. Man kan även 
testa jordningen med handen, då man placerar den ena handen på marken omkring en 
meter ifrån jordningsstaven och med den andra handen tar man tag i jordningsstaven, borde 
det inte få kännas någon stöt, men om jordningen är dålig kan stöten vara kraftig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vid elektriskt skydd av djurparkens metallnätstängsel ska jordningen kopplast till 
nätstängslet, då får man den maximala effekten ur stängslet. Eläintarhan metallisen 
verkkoaidan sähköisessä suojauksessa maadoitus tulee yhdistää verkkoaitaan, jolloin 
aidasta saadaan maksimaalinen teho. 
 
 

       
 

 

 

Till stängselpaketet hör klämmare och spännfjädrar, vilka det lönar sig att installera i 
samband med grindens grindisolator, då kan man följa med hur sträckt/spänd tråden är då 
man besöker betesmarken. Det ska vara en lätt sträckning i tråden. I grindisolatorerna kan 
man också koppla ihop alla ledningar med varandra.  
 
 



     
Vid planering av stängslet ska man ta i beaktande förflyttning av boskap och eventuellt 
övrigt behov av att röra sig på det ingärdade området. Vanligtvis klarar man sig med några 
fjädergrindar, med vilka man får en 4,5 meter bred grind, som man kan passera genom 
även med en lite större maskinpark. Om man har hästar i inhägnaden, ska fjädergrinden 
ersättas med en bandgrind. Varningsskyltar placeras på grinden och i närheten av 
trafikleder.  
 
 

 
Tråd- och bandskarv ska göras noggrant, vid skarv ska man använda de skarvklämmor som 
följer med i stängselpaketet. Om man kopplar ihop banden genom att knyta dem, kan det 
vid blåst och regn uppstå gnistor. Följden av att det uppstår gnistor kan bli att ledningen går 
av, varvid bandet kan bli strömlöst.  
 



 

 

Vanligtvis använder man effektivare nätströmsaggregaten till rovdjursstängsel. Avsaknaden 

av nätström är dock inget hinder för att anlägga ett rovdjursstängsel. Nuförtiden finns det att 

tillgå kraftiga batteridrivna aggregat, med vilka man kommer mycket nära samma värden för 

utgående energi- och spänning som ett nätanslutet aggregat har. 

Ett batteridrivet aggregat kan anslutas till 20 W solpanelserie, varvid panelen laddar 

strömkällan vid soligt väder. Vid mulet väder och under hösten, då soltimmarna är färre, bör 

man följa med batteriets laddningstillstånd och vid behov ladda det med en batteriladdare. 

Som strömkälla till ett batteridrivet aggregat lönar det sig att välja ett omkring 100 Ah 

lågspänningsbatteri. I stängselpaketet för batteridrivna aggregat ingår inte strömkällan. 

Batteriet och aggregatet skall skyddas från regn och direkt solljus. 

Den utgående spänningen i ett rovdjursstängsel borde vara minst 4 000 V. 

 

 

 

 

Anvisningar och felsökning: 



 
Om stängslets utgående spänning faller under 4 000 V, är den vanligaste orsaken till felet 
vegetation som når upp till den nedersta tråden, som då jordar stängslet. Vegetationen ska 
avlägsnas genom att slå med lie, röjningssåg eller med växt bekämpningsmedel. 
 
Vid hård vind kan risvegetation eller sly/kvistar komma mellan ledningarna, varvid 
stängslets effekt faller. 
 
Om det inte är vegetationen som jordar stängslet, kan stängslets utgående effekt falla på 
grund av dålig jordning. Jordningen kan minska på grund av till exempel långvarigt vackert 
väder. Man kan även mäta jordningen med en mätare. Om jordningen är svag, så lägger 
man till flera jordningsstavar eller vattnar marken vid den befintliga jordningen.  
 
Även till rovdjursstängslen kombinerade lättare mellanstaket har ibland förorsakat en 
betydande sänkning av spänningen. Alla isoleringar lämpar sig inte för rovdjursstängsel.   
 
Om det ser ut som att det inte finns spänning i stängslet, ska man koppla loss aggregatet 
från stängslet och testa det utan kopplingar. Aggregatet kan ”ticka”, fastän det inte ger ut 
någon spänning. Det är tre års garanti på OLLI aggregaten, som även täcker åskskador. 
Spara fraktsedeln, där ser man garantitiden. Även Lacmen aggregaten har garanti.  
 
Vid åskväder lönar det sig att koppla ur aggregatet från elnätet och staketet. Olli 
aggregaten har ett inbyggt åskskydd men aggregat har gått sönder vid åskväder.  
 
Solpanelen, aggregatet och batteriet ska förvaras inomhus under vintern, och för vintern 
ska batteriet laddas fullt, för att förhindra frysning.  
 
Solpanelens yta ska rengöras med en mjuk duk i samband med underhållsbesöken. 


