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Visste du? 
Elektricitetens väg kan även brytas mellan dju-
ret och marken under sommaren när det råder 
mycket torra förhållanden eller i stenig terräng. 

Under sådana förhållande är ett stängsel som 
byggs enligt anvisningarna för vinterstängsling 
en fungerande lösning.

En stöt i ett elstängsel uppstår när elektriciteten 
passerar genom ett djur ner i marken och genom 
marken och jordspettet tillbaka till aggregatet.

Snö, is och tjäle är mycket isolerande. På vintern 
bryts elektricitetens väg i isolerande snö och is 
och det uppstår ingen stöt.

=  STÖT

=  JORDNING

SÅ HÄR FUNGERAR ELSTÄNGSEL
På sommaren och under goda stängslingsförhållanden leder marken elektricitet 
väl. När ett djur vidrör ett elektrifierat stängsel passerar elektriciteten genom 
djuret till marken och via marken tillbaka till aggregatet och ger djuret en stöt. 

Om elektricitetens väg bryts mellan djuret och marken, kommer djuret inte 
att få en stöt, även om aggregatet fungerar korrekt.

SNÖ BRYTER ELEKTRICITETENS VÄG
Snö, is och tjäle är mycket isolerande. På vintern kan elektriciteten inte passera 
genom djurets fötter till marken på grund av den isolerande snön och isen, och 
djuret får ingen stöt när det vidrör stängslet. Därför bryts elektricitetens väg i 
den isolerande snön och isen även om aggregatet fungerar felfritt. 

För att få ett fungerande vinterstängsel måste man ordna en separat 
returväg för elektriciteten till aggregatet i form av exempelvis a) tvåtråds-
stängsel eller b) vinterband.



ATT TÄNKA PÅ VID VINTERSTÄNGSLING
Det finns många saker att tänka på när man bygger ett fungerande vinterstängsel. 
Vintern är en krävande tid för stängsling, eftersom inte bara snö, is och tjäle fungerar 
som effektiv isolering, utan också djurens tjocka vinterpäls och täcken. 

Dessutom börjar stängselbanden lätt hänga och tänjas när snö, snöslask och is 
fastnar på banden. Vi rekommenderar därför att man väljer Olli Shockteq-märkta 
produkter för åretruntbruk som stängselband vid vinterstängsling. 

Snön ger också sina egna utmaningar när det kommer till stakethöjd. Under snöiga 
vintrar kan snön lyfta stängslingens bas betydligt vilket innebär att stakethöjden 
minskar. 

Förutom elektrifiering av stängslet måste man även ta hänsyn till andra specifika 
krav som är relaterade till årstiden när man bygger ett fungerande vinterstängsel.

Snö, vinterpäls och tjocka hästtäcken isolerar 
effektivt. I ett konventionellt byggt stängsel 

uppstår ingen stöt även om djuret skulle luta sig 
mot stängslet, eftersom elektriciteten inte kan 

passera genom marken tillbaka till aggregatet.

Att komma ihåg vid vinterstängsling 
1. Bygg stängslet tillräckligt högt för vintrar med mycket snö.
2. Se till att elektriciteten får en separat returväg till 
     aggregatet.
3. Rengör vid behov stängselbanden från snö.
4. Bygg stängslet så att den lägsta tråden är lätt att ta bort 
     från aggregatet om den hamnar under snön.



Tips 
Vi rekommenderar att du även använder jordspett 
till tvåtrådsstängsel. Då fungerar stängslet som ett 
vanligt stängsel och avger en stöt från varje tråd för 
stötenergi när det inte finns ett isolerande lager snö/is.

TVÅTRÅDSSTÄNGSEL
METOD A

HUR FUNGERAR ETT TVÅTRÅDSSTÄNGSEL?
I ett tvåtrådsstängsel skapar man en returväg för elektriciteten till aggregatet med en separat 
jordningsledning, dvs. med hjälp av en andra stängseltråd. 

I ett tvåtrådsstängsel bygger man stängseltrådlagren av två trådar istället för en: elektriciteten 
går i en tråd (stötenergitråd) och den andra tar hand om jordningen (returtråd). Djuret får en 
stöt när det vidrör båda trådarna samtidigt.

Ett tvåtrådsstängsel kan normalt ha stängseltrådar i flera lager och man behöver nödvändigtvis 
inte sätta returtrådar till varje lager. Men om det finns ett isolerande lager snö på marken, 
kommer djuret att få en stöt först när det vidrör både stötenergi- och returtråden samtidigt. 

Viktigt! 
Placera alltid tvåtråds- 
stängslets stötenergitråd 
och returtråd så nära
varandra att djurets huvud 
inte kan fastna mellan dem.

Se också till att stötenergi- 
och returtrådarna inte 
kommer i kontakt med varan-
dra, inte ens när snö trycker 
emot dem.I ett tvåtrådsstängsel uppstår en stöt när djuret 

vidrör stötenergi- och returtråden samtidigt. 
Elektriciteten färdas längs djuret från en tråd till en 
annan och längs returtråden tillbaka till aggregatet.



TVÅTRÅDSSTÄNGSEL
VAL AV STÄNGSELLEDNINGAR FÖR TVÅTRÅDSSTÄNGSEL
Det är inte nödvändigt att använda ett separat Olli vinterband i ett tvåtrådsstängsel, utan man kan 
bygga det med normala stängseltrådar, -rep och -band avsedda för åretruntbruk som stängselled-
ningar. Du kan exempelvis välja ett stängselband som stötledning och en tunn 3 mm stängseltråd 
som returtråd, på vilken det fastnar mindre snö och snöslask än på ett brett band.

BYGGANDE AV TVÅTRÅDSSTÄNGSEL
1.  Bygg stängslet som vanligt och använd stängseltråd, -rep eller -band för åretruntbruk som tråd 

för stötenergi.  
2.  Anslut tråden för stötenergi till aggregatets röda stötterminal markerad med en blixt med stäng-

selkopplingskabeln som kommer med aggregatet. 
3.  Lägg till returtråden ca 5–10 cm ovanför tråden för stötenergi. Returtråden behöver inte isoleras 

från marken, utan den kan också fästas direkt på stängselstolpen om man vill. Användningen av 
isolatorer gör det dock enklare att vid behov spänna tråden. Anslut returtråden till aggregatets 
jordterminal.

4. Kom ihåg att stötenergi- och returtrådarna måste ligga så nära varandra att djurets huvud inte 
kan fastna mellan dem. 

5.  Dra åt trådarna väl eftersom stötenergi- och returtråden inte får röra vid varandra ens när snö 
pressar mot dem. Beröring orsakar kortslutning som får stängslets spänning att kollapsa och 
orsakar gnistor som förstör stängseltrådarna. Du kan hålla banden spända med exempelvis Olli 
stängselbandspännare. Du kan också lägga till dem senare till det färdiga stängslet och dra åt 
banden när det behövs.

6.  Viktigt! Om returtråden efter grinden inte har någon anslutning till aggregatets jordningstemi-
nal, måste du också se till att jordningsvägen fortsätter genom att använda en grindunderföring 
med Ollis högspänningskabel.  Se exemplen på sista sidan i den här guiden.

7. Om du vill att varje lager av stängselband ska ge en stöt även när det finns ett isolerande lager 
av snö eller is på marken, installerar du en returtråd på varje stängselbandlager. I det här fallet 
ansluter du returtrådlagren till varandra och ansluter aggregatet till den svarta jordterminalen 
med exempelvis en stängselkopplingskabel eller stängseltråd.

Tips
Uppgradera ditt nuvarande stängsel till ett 
tvåtrådsstängsel! Genom att lägga till en retur-
tråd till ditt befintliga stängsel säkerställer du 
att elektriciteten inte bara flödar vid snö, is eller 
tjäle, utan även i torra eller steniga förhållanden.

Jordning av aggregat Jordning av returtråd

Tråd för stötenergi 
som stängselband

Stängseltråd som 
returtråd

Du kan ytterligare förbättra stängslets funktion 
genom att jorda både aggregatet och returtråden 
med sina egna jordspett.



Jordning lönar sig
Ett stängsel med vinterband bör också jordas 
ordentligt. Du behöver vanligtvis 1–6 jordspett 
beroende på stängslets längd och aggregatets 
effekt. Det kan inte bli för många jordspett; 
använd hellre för många än för få.

VINTERBAND
METOD B

HUR FUNGERAR VINTERBANDET?
Vinterband har två separata kablage i samma 40 mm 
breda band, ett för stötenergi och ett för jordning. 
Djuret får en stöt när det vidrör båda kablagen 
samtidigt.

BYGGANDE AV VINTERBANDSTÄNGSEL
Du kan antingen bygga alla lager av vinterstängslet med vinterband eller använda vinterband 
exempelvis bara i ett lager.

1.  Du elektrifierar stängsel med vinterband lättast med Ollis tillbehörspaket för vinterband med 
stängselkopplingskabel som är speciellt utformat för vinterband. Det rödmärkta kablaget 
som går i vinterbandets vita del ansluts till aggregatets stötterminal markerad med en blixt 
och kablaget som går i bandets gröna del ansluts till aggregatets svarta jordningsterminal.

2.  Om ditt stängsel har flera lager av vinterband kopplar du ihop dem med anslutningskabeln 
för vinterband. Ollis tillbehörspaket för vinterband innehåller även två anslutningskablar.

3. Om du förutom vinterband även använder konventionella stängseltrådar, -band eller -rep 
i ditt stängsel, ansluter du dem till varandra som normalt och sedan till aggregatets stöt-

 terminal.

4. Viktigt! Kapa och avlägsna vinterbandets metalledningar (inte plastband) i den gröna delen 
vid grinden, cirka 3 cm framför metallkopplingsstyckena (t.ex. stängselbandens grindisolator 
och stängselbandens handtagsjärn), så att kopplingsstycket inte kortsluter vinterbandets 
stötenergi- och jordledarkablage. Stängslet fungerar inte om detta händer.

5.  Viktigt! Om jordningsledningen efter grinden inte har någon anslutning till aggregatets 
jordningsteminal, måste du också se till att jordningsvägen fortsätter genom att använda en 
grindunderföring med Ollis högspänningskabel. Se exemplen på sista sidan i den här guiden.

6.  Se till att aggregatet jordas ordentligt med jordspett (1–6 stycken).

7. Om du testar stängselspänningen med en stängseltestare, får du inte trycka ner testarens 
jordningspinne som vanligt i marken, utan använda den för att vidröra kablaget på den gröna 
delen av vinterbandet och vinterbandets rödmärkta kablage med givaren ovanpå testaren.

 Beroende på aggregatet och stängslets längd måste avläsningen vara minst 2 000 V. Normalt 
är avläsningen över 4 000 V om stängslet byggts korrekt.



Kom ihåg att rengöra stängselbanden
Det är en bra idé att rengöra stängselbanden regel-
bundet, eftersom snö och is också isolerar ovanpå 
stängselbandet. Dessutom börjar stängselbanden 
lätt hänga och tänjas när snö, snöslask och is fast-
nar på banden.

3 cm

3 cm

Fungerar inte stängslet? En vanlig orsak till att ett stängsel med vinterband inte fungerar är kortslutning som 
orsakats av kopplingsstyckenas metalldelar. Kapa och avlägsna vinterbandets metalledningar i den gröna 
delen vid grinden, cirka 3 cm framför metallkopplingsstyckena, så att kopplingsstycket inte kortsluter vinterban-
dets stötenergi- och jordledarkablage. Stängslet fungerar inte om detta händer. Observera! Kapa inte plastbandet 
så att bandets hållbarhet påverkas.

Att skarva vinterband
Använd en Duo-isolator av plast 
om du behöver skarva vinter-
bandet. Se till att kablaget på de 
band som ska anslutas är i linje.

Elektrifiering av vinterband
Anslut aggregatet till stängslet 
med en stängselkopplingskabel 
som är speciellt utformad för 
vinterband och anslut lagren 
med vinterband till varandra med 
vinterbandets anslutningskabel.
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SÄKERSTÄLL ÄVEN 
ELEKTRICITETS- OCH 
RETURVÄG FÖR GRINDAR
Elektricitets- och returvägen kan också 
brytas vid grinden. I sådana situationer 
kan problemet lösas genom att bygga 
en grindunderföring med Olli högspän-
ningskabel. 

Kabeln bör grävas ner tillräckligt djupt 
för att förhindra att djur trampar på den, 
även när jorden mjukats upp på grund 
av hård eller långvarig nederbörd. 

I stängslet på bild 1 får djuret en stöt var som helst i stängs-
let, även när grinden är öppen, eftersom både stötenergin 
(röd linje) och returen (svart linje) är anslutna till aggregatet 
på vardera sidan om grinden. Ingen separat underföring 
behövs.
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I stängslet på bild 2 är avsnittet mellan grindarna, mar-
kerat med en gul streckad linje, komplicerat när det 
gäller flödet av elektricitet. För att djuret ska få en stöt 
vid detta avsnitt, även när båda grindarna är öppna, 
måste man göra en underföring under grinden till 
både stötenergi- och returtrådarna (bild 3). Det räcker 
att man gör en underföring under den ena grinden.

Notera att även om tråden för stötenergi fortsätter i 
grinden måste returvägen ändå dras under grinden. 
Så du gräver med andra ord samtidigt ner en kabel för 
både stötenergi och retur.

Grindtips! 
Nu kan du bestämma om du vill att elektricitet ska 
flöda i grinden endast när den är stängd eller också 
när den är öppen och du igenom den med ett djur. 

En grind som inte leder elektricitet när den är öppen 
gör det enklare att gå igenom grinden med exempel-
vis hästar som är nervösa i närheten av elstängsel. 

Du kan enkelt bygga en sådan grind med exempelvis 
Olli repgrind. När du fäster början av grindrepet till sin 
egen separata isolator som inte är ansluten till tråden 
för stötenergi, får grinden elektricitet från handtagssi-
dan och den är endast elektrifierad när den är stängd.

Bild 1

Bild 2

Grind

G
ri

ndBild 3


