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5.7 Vand

Grise på friland bør have adgang til rigeligt og
friskt vand. Særlig søerne drikker meget.

Læs mere om vand side 65.

5.8 Sølehul

Husk at grisene er glade for et sølehul eller
mudderhul, som de kan bade i under de
varme sommermåneder.

6.0 Hegn til andre dyr

Flere landmænd tænder på ideen om at
anskaffe sig eksotiske dyr for at skabe sig selv
en niche, som sikrer indtjeningen på gården. I
tidernes løb har vi haft mange forskellige dyr
i Danmark. De fleste er gennem tiden blevet
indhegnet med elektrisk hegn.
Herunder finder du en kort beskrivelse af de
enkelte dyr og ønsker du en mere detaljeret
beskrivelse kan du kontakte Poda Hegn.
Man bør altid kontakte vetarinærdirektoratet
for at få en anvisning på hvordan den enkelte
dyreart bør hegnes.

5.5 Indhegningernes form og størrelse

Nogle landmænd, har etableret sig i meget
store hegn på flere Ha. Dette er ikke at anbe-
fale. Det giver en uoverskuelighed og dårlige
re sikring af grisene. Et sted har det vist sig,
at landmanden havde indhegnet rævegraven,
så rævefamilien boede lige midt i Paradis.
Hvilket betød store tab i form af døde
smågrise.
Fejlagtigt fokuserede man på svagheder i heg-
net og lå på lur ved hegnet i flere nætter, ind-
til det gik op for dem, at rævene altid var
inde i hegningen.

5.6 Led & Låger

Låger & led er det svage led i indhegningen.
Lågerne bør være forsynet med eltråde, så de
har samme niveau af sikkerhed som resten af
hegnet.

6.0 Hegn til andre dyr
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Poda Supernet

Galvaniseret drikkekar fra Poda.

Søerne trives med et sølehul.

5.5 Indhegningens form & størrelse

Ill. af omfangshegn

Stållåge

Afstandsisolator til letvægtslåge (15699).
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6.1 Bisonokser  &  6.2 Strudse

6.5 Hjorte
Veterinærdirektoratet har beskrevet hegns-
krav til hjortefarme. Du kan få denne beskri-
velse ved henvendelse hos Poda Hegn.

6.6 Gæs
Gæs hegnes bedst med elektrisk hegn. Det
har også en beskyttende effekt over for ræve
mv. Gæs er særlig velegnet til samgræsning
med får, idet de har en begrænsende effekt
over for fårenes parasitter. Elnet er også
oplagt til at hegne gæs men flere steder ser
man at blot 2 – 3 eltråde er tilstrækkeligt.

6.1 Bison
Bisonokser kan hegnes med elektrisk hegn.
Der stilles store krav til strømstyrken på
hegnet. De respekterer et 140 cm højt net-
hegn påmonteret 7 eltråde. Bison anvendes i
USA som krydsning med kødkvæg (Beeffalo).
Bisonokser kræver et meget kraftigt elhegn.

6.2 Strudse
Vetarinærdirektoratet har beskrevet hegns-
krav til strudse. Du kan få denne beskrivelse
ved henvendelse hos Poda Hegn.

6.3 Snegle
Der er 2 typer hegn til snegle. Den ene type
holder sneglene inde (avl) den anden type
dræber sneglene. Den sidste type anvendes
mest til de såkaldte ”Dræbersnegle”.

6.4 Lamaer
Lamaer er taknemlige dyr, som fint hegnes
med et Poda Hegn H: 120 cm med 3 tråde.

Susanne Fogh, Slangerup:

En historie om Poda Hegn
Det var en yndig duftende juniaften. Fuglene sang, himlen var rosafarvet af solnedgangen. Det sidste

læs tørre lysegrønne hø skulle i hus. Det duftede sødt og forførende.

Pludselig lød et øredøvende tordenbrag, himlen åbnede for sluserne, det regnede i tove. Kalvene løb

igennem hegnet ind i Statsskoven, naboen ringede og spurgte, om vi savnede nogle får, gæssene

havde lige fået fjer, så de kunne blive lukket ind senere.Alt var virvar. Jeg gik udmattet i seng kl. 1.

Kl. 3 lød en gennemtrængende lyd. Jeg fløj ud af sengen, ned i gummistøvlerne, gallopperede op til

gåsefolden – et gruopvækkende syn – måske endnu en heks på vej til Bloksbjerg, iført en flagrende

natkjole, hår og gummistøvler.

Mine bange anelser holdt stik. I det tidlige morgenlys anede jeg 18 hvide klumper spredt ud over fol-

den. Nogle var døde, andre skambidte.

Resten af natten gik med at pille gæs. I en sky af fjer og dun og gåselig, sad jeg og klemte en tåre

med en kande sort kaffe og en ordentlig snaps ved fødderne. Næsten hver dag ser vi Mikkel og

Mikkeline, men nu er det naboens gæs, det går ud over. De har nemlig ikke fået Poda Hegn…endnu!

Poda Specialhegn.

Hegn til strudsekyllinger: Ø8 x 200 cm pæle samt bat

med 10 tråde. Færdigt hegn H: 150 cm.

TVÆRSNIT

Det strømførende hegn på�
jorden.

Dræbersneglen på vej . Ved kontakt får sneglen�
stød og dør.
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Sådan virker Poda Sneglehegn.

Poda Supernet til hjorte.

Poda Specialhegn.

6.6 Gæs

Få specialbrochure hos Poda Hegn.




