
 

 

 

 

 

Hjortegjerde type K-200 
 

Ca. 210 cm 

Hjortegjerde type K-200 benyttes som permanent gjerde der formålet er å holde hjortedyr inne, typisk i oppdrettsøyemed. 

 

Gjerdet består av et varmgalvanisert nett i high tensile-stål med forsterkede knuter. Nettet monteres innvendig på stolpene så man oppnår en fjærende 

effekt mot de inngjerdede hjortedyrene. Hjørner er forsterket med parallellogram, og for hver 100 meter rett gjerde, monteres en "strammestolpe" - disse 

kan også forsterkes med egne parallellogrammer eller skråstag. De trykkimpregnerte Poda gjerdestolpene er omfattet av 20 års garanti mot råte. 

 

Fra stolpetopp til øverste vannrette gjerdetråd skal det minimum være 5 cm. Fra nederste vannrette gjerdetråd til jorden skal det maksimalt være 10 cm. 

 

Innvendige hjørner i innhegningen kan ikke ha en vinkel på mindre enn 90°, og utvendige hjørner kan ikke ha en vinkel på mindre enn 120°. 

 

Behovet for vedlikehold er minimalt, men jevnlig kontroll og vedlikehold skal sikre at innhegningen alltid er i orden. 
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A:   Poda Supernet® 208 cm/18/15, 100 m 

B1: Poda gjerdestolpe Ø10 x 300 cm 

B2: Poda gjerdestolpe Ø14 x 350 cm 

B3: Poda gjerdestolpe Ø14 x 300 cm 

C:  Gripple Medium 2,00 - 3,25 mm 

D:  Wire till parallelogram Ø4 mm 

Maks 6 m 
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Supernet® med Ø 2,5 mm herdet 

tråd og forsterket knute. 
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OBS. Hvis det er et stort press utefra i forbindelse med 

brunst (hvor hanner utefra vil inn til hunnene), kan man 

med fordel montere 2 elektriske gjerdetråder på yttersiden, 

i 60 og 120 cm høyde. 
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Lettvektsgrinder med netting med en høyde 

på 190 cm passer perfekt i høyden til 

gjerdet og gir lett adgang til plassen. 

Standard bredde på disse er 120 og 300 cm 

Pr. 100 meter rett strekning 

B3 B1 

Konstruksjon av ender og hjørner er avgjørende for gjerdets stabilitet, 

og kan utføres på flere forskjellige måter. Riktig konstruksjon 

avhenger bl.a. av jordforholdene på stedet. Se alternative løsninger 

for formålet, og kontakt Poda for ytterligere råd. 

D 


