
 
Vridknutsstängsel 

 
Vridknutsstängsel är avsett som djurstängsel och den vanligaste användningen är som fårstängsel, 
planteringsstängsel, viltstängsel samt till hund, gäss m.m. 
Våra stängsel är starkförzinkade och tillverkas i fyra kvaliteter: 
HJLL  = HighTensiletråd 1100N/mm2. Över-undertråd Ø2,0, övriga Ø1,60mm 
HJL = Över-undertråd Ø2,45, övriga Ø1,9mm  
HJF = Över-undertråd Ø3,0, övriga Ø2,5mm  
HJFHT = Över-undertråd Ø3,0, övriga Ø2,5mm HighTensiletråd ca1050N/mm2 

 
 
HJLL 180-24-15 används som skogsplanteringsstängsel där höjden skall räcka både till rådjur och hjort 

samtidigt som man vill uppnå harsäkerhet. Ett 20 mm elband spikat ca 20 cm över nätet 
gör att viltet inte gärna hoppar på nätet. Kombinationen HT och 1,6mm innertrådar ger 
ett både starkt och lätthanterat nät (100m rulle väger endast 67 kg). 

 Vi rekommenderar  stolpe ∅7-8 cm x 2,5 m stolpar. 
 För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd. (Se Elstängsel-Vildsvin) 
HJLL 160-23-15  har samma användningsområde som 180-24-15 men är lägre. Blir något billigare 

eftersom det räcker med 2,2 m stolpar. 
 För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd. (Se Elstängsel-Vildsvin) 
HJLL 200-25-15 är det nya nätet i vårt sortiment. I Älgtäta områden kräver myndigheterna ett 2m högt nät 

som är tätt nertill för att vara fullt bidragsberättigat. Fördelen med detta nätet är den låga 
vikten i kombination med hög hållfasthet. 

 Vi rekommenderar  stolpe ∅8 cm x 3 m stolpar. 
 För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd. (Se Elstängsel-Vildsvin) 
HJL 93-8-15 är vårt vanligaste fårstängsel 
HJL 100-8-15 om man vill ha ett högre fårstängsel. Observera det något större maskavståndet jämfört 

med 93-8-15  
HJL 100-14-15 är speciellt framtaget för ank- och gässuppfödare men säljs mycket även för att stänga in 

hundar på t.ex. en fritidstomt.. 
HJL 120-9-15 Samma som ovan men 20 cm högre totalhöjd. Används också till get och nötkreatur. 
HJL 140-11-15 kombineras ofta med ett hexagonalnät t.ex 25/500 vilket ger ett prisbilligt tätt,  högt nät. 

Används också som allroundnät till hästar, kor, getter m.m. 
HJL 148-18-15 Ett tätt allroundnät för get och hund. Aven andra användningsområden finns. 
HJL 164-22-15 har samma användning som HJLL 160-23-15 fast med kraftigare tråd. 
HJL 200-17-15 är ett prisbilligt 2-metersnät till hägn för struts, hjort m.m. Använd ofta för att dela av fållor 

där man inte anser att man behöver det kraftigare nätet HJF 200-17-15. Kan också 
användas som skogsplanteringsnät tillsammans med ett tätt hexagonalnät t.ex 31/1200 
för att uppnå kaninsäkerhet. 

 För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd. (Se Elstängsel-Vildsvin) 
HJL 200-24(25)-15 är marknadens tätatse nät med 2 funktioner. Högt + harsäkert. Används till 

skogsplanteringar och fruktodlingar. (24 alt. 25 horisontaltrådar) 
 
HJF 100-8-15 om Du vill ha ett extra kraftigt fårnät. (säljs mycket på Gotland) 
HJF 140-11-15 Samma som ovan HJL 140-11-15 men kraftigare. Används ofta där betesmarker gränsar 

till villatomter för att garantera att t.ex. ungdjur kommer in i villaträdgårdar. 
HJF 200-17-15 HT är vårt egentliga hägnnät till hjort, struts m.m. Finns även med mjuk tråd som är något 

billigare. Detta är dock ej lagervara. 
 För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd. (Se Elstängsel-Vildsvin) 
 
VUHT17-209-15 Godkänt nät enligt VU94 för motorvägsstängsel. 3,5/2,5 HighTensiletråd. Se 

motorvägsstängsel. 
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