
Eftersatta stängsel livsfarliga för viltet 

I jaktpressen ser vi till och från otäcka bilder på djur som mött en kvalfull död i något staket eller 
liknande. Stängsel som underhålls och är monterade som de ska innebär sällan någon fara för våra vilda 
djur. Som jägare och djurvänner måste vi reagera och se till att få bort alla dåliga stängsel som ligger och 
dräller i våra marker.      

Ett stängsel eller häststaket som sitter som det ska, dvs monterat och uppsträckt, innebär normalt ingen större 
fara för viltet i skogen. En väl uppspänd hästhage ter sig även för viltet som ett tydligt hinder. Djuren lär sig hur 
man tar sig över eller under de vita banden. Det är först när det börjar hänga slappt eller kanske tom ligger på 
marken som det börjar te sig riktigt lömskt för djuren. Tämligen ofta ser vi djur som går och släpar delar av 
stakettråd och liknade efter sig. Har de tur kan de gå och släpa på detta utan att fastna någonstans tills tiden 
befriar dem från både horn och stängsel. I västa fall trasslar de in sina egna ben i det, eller fastnar i terrängen och 
går då törst och svältdöden till mötes.  

Alla vi som rör oss i skog och mark bör vara uppmärksamma på liggande och illa underhållna staket stängsel av 
olika slag som kan vara farliga för det vilda. Kontakta markägare, ”stängselägare” och uppmana dessa till att 
sköta eller ta hem dessa. Annars ligger de och riskerar att orsaka det vilda onödigt lidande. Nästan som de 
omtalade drivande näten i haven, kan stängelmaterial fånga vilt år ut och in.   
 
Blidserien nedan visar hur några kamrater med stor möda lyckas brotta ned, skära och klippa loss en dovhjort 
som trasslat in sig i ett liggande fårstängsel. Stängslet ifråga var en kvarleva från föregående år då man försökt 
skydda potatis från vildsvin med ett mindre hägn. Endast delar av staketet har stått upp den sista 
tiden.  Troligtvis har hjorten gått och betat i stängslets närhet. Han har lyckats få in ett, eller båda hornen, under 
det liggande ståltrådsnätet. I sina försök att komma loss har han bara trasslat in sig ytterligare. I panik har han 
virat runt stängslet ännu mer och dragit åt det så hårt att vi behövde en kraftig avbitare för att kunna befria 
honom.  

   

Efter många om och men är i alla fall hjorten nere på backen 

 

   



Med avbitare klipptes det grova fårstängslet i bitar

 
   

Med mycket virande och bändande fick vi loss hornstängerna

 



 Genom att lossa alla koppel förbereder vi själva frisläppandet. En efter en släpper hjorten

  

   

Siste man lämnar den äntligen befriade hjorten 

 

   



På väg mot frihet igen....... 

 

   

I den här långa härvan satt den alltså fast. 

 



   

Så här ska det alltså helst inte se ut. Nät och stolpar huller om buller på backen 

 

	  


