Gårdsdrift: Sau

Lite: Gjerdeapparatet er
ikke stort, men Asbjørn
Hellenes har erfart at det
holder. Det avhenger også
av sauene, de er godt
oppdratt.

Holder sauene på plass med netting
Nettinggjerde gir Asbjørn Hellenes
trygghet for at sauene ikke rusler til
naboen når han er borte. Her er hans
tips til elektrisk gjerde, som holder
dyra der de skal være.

HUSDYR: Asbjørn Hellenes er ofte borte om dagen og vil
ikke at sauene hans skal plage naboene. Han bor i et ganske
tett befolka område og prøver å legge opp drifta slik at han
ikke trenger å bekymre seg når han er borte.
Skiller ut

Kobles nøye

Nettinggjerde

Lite apparat

Sauene som viser tendenser til å hoppe mye eller har for stor
utferdstrang, blir sortert ut etter hvert, selv om de produserer
bra. Asbjørn Hellenes synes ikke han har råd til å ta sjansen
på slikt. Han trives med sauer som er tamme, og holder seg
der de skal være. Det er med på å gi arbeidsglede, mener
han. Dermed er også grunnlaget lagt for at han ikke trenger
å arbeide for mye med faste eller midlertidige stengsler som
settes opp.
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Lett å sette opp

Et nettinggjerde er raskt å sette opp. Asbjørn pleier å gå
traseen en tur med ryddesaga først og pusse ned graset. Er
han aleine, tar han en gjerdebunke med seg og setter det
raskt opp i stående stilling omtrent der det skal stå, og går
så over etterpå og setter stolpene godt ned, kobler sammen
og strammer. I hjørner bruker han ofte litt ekstra hyssing
for å bardunere, eller setter opp ekstra solide stolper som er
med å holde. Dersom to setter opp et gjerde sammen, går
den første rundt og setter gjerdet midlertidig opp, og den
andre tar finpussen og stramminga.

TEKST OG Foto: Odd Ivar Langegard, odd.langegard@tunmedia.no

Tester: Med gummihansker og et spett tar Asbjørn Hellenes en runde og sjekker om gjerdet fortsatt er i funksjon. Ser han en liten gnist når spettet er nesten inntil, er han fornøyd.

kom en løshund seg inn og tok noen søyer, noe han gjerne
vil slippe å oppleve igjen.

Asbjørn har brukt nettinggjerde i sju år til sauene. Han vil
heller ha det enn elektrisk tråd, som han ikke er så trygg på.
Når lamma er små, lager han en liten, avgrenset innhegning,
der de raskt lærer seg respekt for gjerdet. Og i forhold til løshunder er det elektriske nettinggjerdet suverent, mener han,
og det er ganske vesentlig. Da han hadde vanlig sauegjerde,

Klemmene mellom gjerdene må kobles nøye, mener Asbjørn. Han knyter gjerne trådene sammen, i tillegg til å koble
klemmene sammen.
Han har erfart at klemmene er av ulik kvalitet, noen beholder ikke spennet og gir dårlig kontakt.
– Det er også lett å overse at den strømførende delen
av gjerdet kan snike seg innom jernspissen på stolpen, og
dermed jorde hele gjerdet, sier han. – Så bruk øynene godt!
Apparatet som driver gjerdet, er ikke stort, men det har
holdt så langt. Asbjørn har aldri vært ute for at noen
sauer har rømt. Det viktigste er at det er noe strøm i
gjerdet, mener han. Det er ikke bra hvis gjerdet står
strømløst over tid, og noen av dyra læres opp til å prøve
seg. Slik blir respekten for nettingen borte.
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