Viltstängsel

Viltstängsel av stål används för att skydda mycket värdefulla specialodlingar från skador
orsakade av hjortdjur. Skyddet ska vara kostnadseffektivt.
Viltstängslets höjd är 200 cm. Höjden på stängslet kan ökas genom att ovanför nätet placera
en kanttråd omkring 20 cm ovanför nätet. Som stängselnät används viltstängselnät
200/17/15, vars trådhållfasthet är 2,5 – 3,0 mm, avståndet mellan de horisontella trådarna
är 150 mm, tjockleken på galvaniseringen är över 240g/m3. Nedre delen av staketet har
tätare maskstorlek än den övre delen har, vilket då även skyddar mot djur av mindre storlek
som kan orsaka skador under tiden då marken är bar.
Man använder tryckimpregnerade staketstolpar till viltstängslet, som är impregnerade enligt
NTR A (UC4) standarden. Staketstolpar som tas ur bruk skall lämnas till insamlingspunkter
avsedda för det ändamålet.
Viltstängslet i sig självt förhindrar inte till exempel ett vildsvin från att gräva sig under staketet
eller en rådjurs- eller vitsvanshjortbock från att hoppa över det. Det förhindrar dock den
största delen av skadegörarna från att orsaka skada på specialodlingarna.
Beviljande av viltstängsel
Viltstängsel kan beviljas endast för att skydda mycket värdefulla specialodlingar med arter
som har lång tillväxtcykel (fruktträd) till områden där det har skett betydande skador
förorsakade av hjortdjur. Viltstängsel beviljas inte för arter som har kort tillväxtcykel
(jordgubbar, hallon, grönsaker, rotsaker m.m.)
Viltstängslet är Finlands viltcentrals egendom. Man uppgör ett tioårigt hyreskontrakt för
viltstängslet, varefter viltstängslet övergår i arrendatorns ägo. Finlands viltcentrals
regionkontor gör ett hyresavtal med den sökande. Hyresavtalet förpliktar till att montera
viltstängslet inom utsatt datum och att underhålla det under hela arrendetiden. För
hyresavtalet uppbärs ingen hyra. Om verksamheten upphör är arrendatorn skyldig att
leverera stängslet till av viltcentralen anvisad plats.
Att ansöka
Man ansöker om viltstängsel av Finland viltcentral med en skriftlig ansökan, som hittas som
bilaga på framsidan. Till ansökan skall man bifoga en karta över lägenheten för området

som skall skyddas. Behovet skall motiveras noggrant bl.a. skadornas storlek, orsak till
skadorna m.m.
Montering

Grunden för viltstängslet skall förberedas omsorgsfullt innan man börjar montera stängslet,
så att den är så jämn som möjligt och att det är möjligt att röra sig med arbetsmaskiner.
Stolpavståndet för viltstängslet är planerat till i medeltal fyra meter. Men terrängen kan ändå
orsaka att man behöver göra ändringar i stolpavståndet. I beställningen har man alltid
beräknat några extra stängselstolpar, med vilka man kan stöda hörnstolparna. En eventuell
anskaffning av extra stolpar sker alltid på ansökarens egen bekostnad.
På bergiga områden kan man bli tvungen att stöda stängselstolparna med stolpskor, vilket
man bör ta i beaktande vid stängselplaneringen.
Stängselnätet och kanttråden fäster man i stängselstolparna med hakar/märlor, av vilka det
i försändelsen har reserverats 7 st per stängselstolpe. Kanttråden kommer omkring 20 cm
ovanför stängselnätet.
I viltstängslet monteras infartsportar, vilka gör det möjligt att röra sig på skiftet.
Infartsportarna planeras från fall till fall. Även en smal ingångsport kan läggas till i
stängselbeställningen, om den är nödvändig för att dagligen kunna röra sig på odlingen.
Montering av viltstängslet och underhåll hör till ansökarens uppgifter, vilket anses som
självriskandel av stängselkostnaderna. Viltstängslen finansieras med av jord- och
skogsbruksministeriet beviljat specialunderstöd, vilket är avsett för förverkligande av
Finlands viltcentrals projektplan för förhindrande av viltskador.
Tilläggsuppgifter
Viltplanerare / viltskadeansvarig Reijo Kotilainen tel. 029 431 2292
regionernas viltplanerare: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

