NATURPLEJE
Hegnsløsninger til naturgenopretning og -vedligeholdelse

Hegn skaber leverum
Meget af den danske natur vi kender og elsker er resultatet af græssende dyr, der har holdt skovvæksten i skak.
Dette naturlige samspil har skabt en mangfoldig natur
med åbne enge, overdrev og heder, hvor et særligt dyreog planteliv trives.
Afgræsning gavner artsrigdommen i naturen og er undertiden endda nødvendig for at sikre overlevelsen af truede
arter. Desuden kan afgræsning hindre væksten af uønskede invasive arter, der ellers ville brede sig ukontrolleret, såsom kæmpe bjørneklo og rynket rose.
Oprindeligt har store vildtlevende dyr - og sidenhen husdyr - spillet en afgørende rolle for den danske natur. I dag
er der langt imellem de græssende dyr og naturen har
brug for en hjælpende hånd. Med afgræsning kan vi både
genoprette og bevare vores unikke naturværdier.
Poda Hegn tilbyder skræddersyede og nøglefærdige
hegnsløsninger, der sikrer dig en effektiv, økonomisk og
sikker afgræsning. Vi glæder os til at samarbejde med
dig om den rigtige løsning til netop dit naturplejeprojekt.
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I samspil med naturen
Mange arealer udlægges i disse år til
små og store naturområder og etableringen af hegn til afgræsning er hjulpet
godt på vej af et offentligt ønske om
mere åben og mangfoldig natur.
Også virksomheder og institutioner
med grønne arealer kan med fordel
drage nytte af afgræsning med dyr. Dyrene sparer både maskin- og arbejdstid
- og ikke mindst ukrudtsmidler.

Flotte og funktionelle hegn

De flotte, åbne landskaber med græssende dyr spiller en vigtig rolle i økosystemet og er ofte populære rekreative
områder.
Skal der være åbent for publikum, kan
vi bl.a. montere klaplåger og etablere
stenter og færiste, så der er bekvem
adgang til græsningsarealerne og dyrene altid er sikkert indhegnet.
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Hegn skal der til - typisk til kvæg eller
får, men også andre græssende dyr kan
være aktuelle. Uanset behovet finder
du den rette hegnsløsning hos Poda både når det gælder elhegn, nethegn,
dekorative naturhegn, drikkevandssystemer, porte og låger, færiste m.m.

og låger kan også falde smukt ind i
omgivelserne og hos Poda finder du et
stort udvalg i gedigne låger, fremstillet i både hårdttræ og trykimprægneret fyrretræ - foruden varmgalvaniserede stållåger og letvægtslåger med og
uden fletværk.

I reglen er hegn nødvendige og funktionelle, men de kan også næsten virke
som en naturlig del af landskabet. Led

Vi leverer gerne en nøglefærdig løsning
der passer til netop dit naturplejeprojekt.
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Hegnsløsninger til ethvert behov
Hos Poda Hegn finder du den helt rigtige løsning til dit naturplejeprojekt.

uden monteres med alarm, så du får
en SMS/e-mail ved driftsforstyrrelser.

Vi rådgiver gerne om valg af hegn, der
passer til forholdene og de dyr, der skal
gå i indhegningen. Hver art stiller sine
krav til hegn, og valg af materialer og
udformningen af hegnet har stor betydning for dyrenes sikkerhed.

Adgangsvejene udføres efter behov.
Klaplåger, stenter, stål- eller trælåger
samt etablering af færiste sørger for
effektive, flotte og ikke mindst sikre
adgangsforhold.

Afsides beliggende folde kan forsynes
med batterispændingsgivere og solcelleanlæg. Elhegn og drikkekar kan des-

Ud over selve hegnet omfatter vores
service også rydning af vegetation og
hegnslinjer, etablering af småbroer og
passager samt drikkevandsanlæg.

20

ÅRS

GARANTI

FSC®-certificeret Poda Økopæl®

Det originale elektiske Poda Hegn med de karakteristiske,
isolerende Insultimber hegnspæle og -bats er i dag standarden til f.eks. kvæg. Effektivt og vedligeholdelsesfrit.

Poda Økopæl er hegnspæle i særklasse, fremstillet i europæisk robinie. Poda Økopæle er helt ubehandlede og fri for
kemikalier. Levetiden er længere end for bl.a. pæle i eg.

Poda Hegn er også din nethegnsspecialist. Poda Supernettets høje kvalitet muliggør bl.a. en længere pæleafstand,
så du får et virkeligt kvalitetshegn for pengene.

Når der er langt til vandhane og el, kan Poda‘s soldrevne
markpumpe forsyne dyrene med drikkevand. Til helårsdrift
kan vi desuden etablere frostsikre drikkesystemer.

Poda‘s specialmaskiner og -udstyr klarer de hårde og vanskelige monteringsopgaver. Et lavt marktryk sikrer, at naturen påvirkes mindst muligt under arbejdet.

Projektering og valg af hegnstype sker i tæt samarbejde
med bygherren, så løsningen skræddersys til dyrene, områdets karakter og hensyn til omgivelser og publikum.

Sikkerhed for kvalitet
En hegnsløsning fra Poda bygger på 40
års erfaring. Det betyder bl.a., at du
får gennemprøvede konstruktioner og
materialer, der både fungerer bedre og
holder længere.

deligt længere levetid. Demed undgår
du ærgelser og ekstra omkostninger til
materialer og montage, da hegnet ikke
skal repareres og udskiftes i tide og
utide. Det kalder vi god hegnsøkonomi.

En trykimprægneret Poda hegnspæl
er f.eks altid fremstillet i langsomtvoksende, norsk skovfyr, er NTR kl.
A imprægneret og leveres med 20 års
garanti. Med kvalitetsmaterialer får du
et sikrere og bedre hegn med en bety-

Hos Poda har du også sikkerhed for at
der tages hensyn til miljø og omverden. Poda Hegn er FSC®-certificeret
trædistributør; din garanti for at f.eks.
Poda Insultimber® og Poda Økopæl®
stammer fra bæredygtigt skovbrug.

Din professionelle hegnspartner
Med Poda som din hegnspartner behøver du kun én kontakt, når det gælder rådgivning, materialer, montage
og service. Som totalleverandør kan vi
levere komplette løsninger på alle former for naturplejeprojekter - store som
små.
Det hårde montagearbejde klarer vi
hurtigt og effektivt med hydrauliske
pælehammere og netudrullere. Vores

små, vævre maskiner er udviklet specielt til at komme frem i naturen uden
at efterlade dybe hjulspor.
Med en professionel hegnsløsning sparer du ikke kun tid og kræfter. Du er
også sikker på, at hegnet er konstrueret korrekt fra starten, så det fungerer
problemfrit i mange år, uden undslupne
dyr og behov for konstante reparationer
og udskiftninger.
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Landsdækkende salg og service
Dit lokale Poda center er din totalleverandør af hegn og nøglefærdige hegnsløsninger.
Vi tilbyder rådgivning, projektering og professionel montering af alle typer hegn.
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Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
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