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jurskyddsbestämmelser-
nas regler om stängsel kan 
tyckas självklara, men tål 
en repetition: "Du ska 

se till att stängsel är väl uppsatta och 
underhållna. Stängslen ska vara utfor-
made så att hästen inte löper risk att 
skada sig på dem. Stängseltrådar och 
-nät ska vara väl sträckta".

Som hästägare är du, enligt ägo-
fredslagen, strikt ansvarig om hästarna 
rymmer och orsakar skador på annans 
mark och gröda. Skador på övrig egen-
dom regleras i skadelagstiftningen och 
olyckor där fordon är inblandade faller 
under trafiklagstiftningen. 

Stängsel efter hästtyp
Stängslets höjd brukar ligga på 1,4 till 
1,5 meter och ha två till fyra slanor. 
Sedan finns det förstås hästar som av 
olika skäl kräver såväl högre som stadi-
gare inhägnader. 

Vidare ska stängslet ha kraftiga 
hörnstolpar och vara väl synligt. 
Den som använder eltrådar/band av 
tunnare slag kan med fördel knyta 
plastband alternativt hänga färgglada 
klädnypor på trådarna. 

Är gräset grönare... ?
Vid planering av hagmark gäller det 
att ta hänsyn till vad som kommer att 
finnas, och locka eller skrämma, på 
andra sidan stängslet. Skrämmande 
moment kan vara en närliggande väg, 
kanske med tung trafik. Kanske pas-
serar många flygplan över markerna, 
vilket kan vara obehagligt för hästar 
som är ovana vid den typen av ljud 
och buller. 

TTema: Bete och stängsel

Dags att se 
     över stängslen

När tjälen är på väg ur jorden och det är som blötast i marken är det läge att passa på. 
Se över staketen, byt de där stolparna som borde bytts för länge sedan, och fundera ett 
extra varv på om de inhägnader du valt är de rätta just för din gård och dina djur. 
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Elstängsel är för många 

den mest prisvärda, 

flexibla och lättskötta 

stängsellösningen. Här är 

fem goda råd för att maxi-

mera stängslens livslängd 

och funktion:

Tillfälliga hagar som 

skapats med flyttbara stol-

par, exempelvis i glasfiber 

eller plast, ska monteras 

ned när de inte används; 

dels för att öka materialens 

livslängd, dels med tanke 

på att de kan skada vilda 

djur. 

 

Permanenta hagar 

kräver stadiga trästolpar, 

rejäla isolatorer, trådspän-

nare och gärna ståltråd. Ju 

grövre tråd desto bättre: 

då syns den bra, och risken 

för att vilda djur trampar 

igenom minskar. 

Tråden måste kunna 

röra sig fritt i isolatorn, vira 

den inte. 

Kontrollera ofta stängs-

let, röj undan sly och gräs. 

Slarva aldrig med jord-

ningen! Felaktig jordning är 

den vanligaste orsaken till 

dåligt fungerande elstäng-

sel. Lägg krut på att välja 

rätt styrka på aggregatet 

utifrån dina behov. Se 

upp så att du inte jordar i 

vattenledningar och i, eller 

i anslutning till, jordled-

ningar som tillhör el- eller 

telenätet. 

Typ av stängsel Fördelar Nackdelar

Trästaket, trästolpar och -slanor

Miljövänligt
Kan smältas in i landskap 
och omgivning
Traditionellt

Vitmålat kan dominera landskapsbilden. 
Stort underhållsbehov
Hästar kan gnaga på träet
Kan splittras och ge stakningsskador
Tryckimpregnering kan skada miljö och hästar

Järnstaket, trä- eller järn-
stolpar och järnrör

Kan återvinnas
relativt små skaderisker

rostar, kort livstid om tunn godstjocklek
Materialbrott kan ge skärande kanter

Plaststolpar och plastslanor eller plaströr Litet underhållsbehov
Dyrt
Vissa plaster kan spricka vid kyla

Aluminiumstolpar och -rör
Litet underhållsbehov
Återvinningsbart

Mycket dyrt i inköp

Stängselrep (för el)
Syns relativt bra
rimlig kostnad vid inköp

relativt kort livslängd
Töjs  lätt
risk för snärjskador

Stängselband (för el)
Syns relativt bra
rimlig kostnad vid inköp

Kort livslängd
Töjs mycket lätt
Fladdrar vid måttlig vind

Ståltråd för el
Låg kostnad
Avskräcker utbrytning

Syns dåligt
Kan ha bristande funktion i vegetation
Kräver strömförsörjning

Och frågan om gräset är grönare 
på andra sidan har också sin plats här. 
Fodertillgången måste förstås vara 
tillräcklig. 

Vanligt med skador från stängsel
Sårskador orsakas inte sällan av dåliga 
stängsel. Det är idag förbjudet att 
inhägna sina hagar med taggtråd. 
Däremot får taggtrådshagar som redan 
finns användas till och med den sista 
december i år. Hagar med hängande 
trådar, eller trästaket med utstickande 
spikar eller flisor, är andra vanliga ska-
deorsaker.

Oavsett stängseltyp medför dåligt 
underhåll alltid ett riskmoment. Men 
visst kan alla typer av stängsel vara 
otillräckliga om det verkligen vill sig 
illa. Det går trots allt inte att skydda 
sig mot allt. 

Sammanställningen är en subjektiv bedömning av Michael Ventorp/Per Michanek 
och som publicerats i boken Att bygga häststall. Foto: Lotta Isacsson

För- och nackdelar med 
olika typer av stängsel 

Fem råd om elstängsel
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