
Vildsvinsstängsel 
Sedan 1986 har vi på Djurgården monterat alla sorters elstängsel i Skånes na-
tur, våra uppdragsgivare har genom åren varit privatpersoner, lantbrukare, 
entreprenörer, Kommuner, Länsstyrelsen och stat. Vi har stängslat för de fles-
ta djur, allt från kameler, strutsar, jakar och hjortar, till lite vanligare som häs-
tar och får. 

 
På senaste åren har efterfrågan av vildsvins-
stängsel ökat i takt med att vildsvinen brett ut 
sig över landet. Vildsvinen kan orsaka stora

         skador, bilderna visar samma plats med 3 må-
          naders mellanrum med en gräsvall innanför              
                                    stängslet. Vildsvinen  är förhållandevis lätta att 
               stänga borta från trädgårdar och åkrar med el- 
      stängsel, i många fall räcker det med en eltråd  
            ca 30 cm över mark. 
 
Kostnad: 
Kostnaden för ett vildsvinsstängel betalar sig ofta mycket snabbt för både villaägare och lantbrukare. Att stänga 
in en villatomt med 300 m enklare elstängsel med nylontrådar inkl. aggregat behöver inte kosta mer än ca 3000 
kr inkl. moms och några timmars arbete, att återställa en gräsmatta är både dyrare och mer arbetskrävande. 
Att stänga in större åkerarealer med elstängsel är oftast också ekonomiskt lönsamt, här bör dock väljas lite per-
manentare stängsel med järntrådar och spännare för att minska underhållsarbetet. Materialkostnaden för ett el-
stängsel med två järntrådar, spännare, trästolpar kan stanna vid 4-5 kr/m stängsel, vilket gör att t.ex. 10 ha kan 
stängslas in från ca 6-7000 kr exkl. moms och aggregat. Kostnaden kan dock variera mycket beroende på ter-
räng och lokala förutsättningar. Som vid all stängsling gäller det gamla talesättet att ”snålheten bedrar vishe-
ten”, dess då bättre man planerar sitt stängsel, materialval och utförande, då minimeras underhållet. 
 
Utförande: 
Är stängslet tänkt att vara annat än extremt tillfälligt, använd kraftiga stolpar i hörnor och grindar som står or-
dentligt och stabilt, se till att dra så raka och långa linjer utan bryt som möjligt, att ”offra” någon meter här och 
där betalar sig oftast ganska fort, det är inte raksträckan på stängslet som är det dyra, det är varje ställe där trå-
den svänger som är dyr. Det är också oftast där stängslet svänger som problemen uppstår, en slarvigt monterad 
hörna kan fördärva strömförsörjningen till ett helt stängsel. 
Glöm dock aldrig att ett elstängsel behöver kontinuerlig tillsyn, därför är det lämpligt att montera trådarna så att 
strömmen bara går ”från början till slutet” på staketet, på detta sättet vet du att det är ström hela vägen runt när 
du mäter där stängslet slutar. Detta kräver lite kraftigare aggregat, men det är det värt. 
 
Material: 
Det finns många olika materialval i olika kvaliteter och prisklasser, kom gärna in så 
skräddarsyr vi den bästa lösningen för just dig. 
 
Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert på mail@staket.com eller  
ring 0413-605 56 för frågor kring montering av stängsel. 
 
 
Montering:  Djurgårdens Stängselmontage AB 
   0413-605 56   
 
Butiker:   Djurgårdens Ridsport & Stängsel AB 
   Eslöv butik 0413-606 56 Ängelholm 0431-830 30                              


