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Først og fremst må man forstå hvordan strømgjerde fungerer.

Det kommer + og - ut fra apparatet (akkurat som på et batteri) minus 
kobles til Jord og  pluss kobles til gjerdetråden. Det er samme hvilken 
som går til  jord. Alikevel merker  vi utgang med jord for å holde et 
system, fordi på apparater med høy og lav styrke må man passe på dette.
Derfor skal uttaket som er merket jord kobles til et kobber spyd 
(som regel sort eller grønn tilkobling). 
Det er viktig at dette er av kobber og IKKE galvanisert eller dårligere.
Mange hevder at galvaniserte spyd er best, men for å avkrefte dette med 
en gang siden jording er noe av det viktigste på et gjerde:
En elektrikker har ikke lov til å benytte annet en kobberspyd til jording 
av hus, du vil ikke finne lovelig jordet hus med galvaniserte jernstenger!

Det er en tommelfinger regler som sier at du skal ha 1 spyd pr. Joule, 
denne holder sjelden stikk hvis du benytter kobber.
Du kan klare deg med færre, det viktigste her er hvilket jordsmonn du 
har. Har du god fuktig jord uten sand/stein får du god jording og kan 
klare deg med 2-3 spyd på et kraftig apparat. 
Har du dårlig jord med mye stein så må du ned med flere spyd. Se side 5 
for hvordan jording skal testes skikkelig.
Kan du jorde i en bekk/myr så er det veldig fint, mye fuktighet og god 
kontakt med jord gir supre resultater.
Det er ofte bedre å føre en jordingstråd et stykke med gjerde utover eller 
rundt hele gjerdet for å komme til et egnet jordingspunkt.
Det har ikke noe å si om dette punktet er 2 km  ute i terrenget.
Mer om dette bakover i hefte.

Dette heftet har som formål å forklare hvordan du skal få et 
strømgjerde mest mulig effektivt og varig.
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Viktige hovedpunkter/grunnregler!

1. GOD JORDING minimum 1M kobber spyd. 
	 Sterke	apparater,	flere	spyd!
 Sett 3 x 1M kobberspyd i trekant med 2 meter avstand mellom 
 spydene. 

2. Sterke apparater trenger store kraftige isolatorer!

3. Apparater uten batterikasse skal henges på vegg/stolpe med
 uttakene til gjerde pekende nedover! 

4.  Knyt aldri gjerdetråden, man mister opptil 1000V i hver knute!

5. Bruk kabel beregnet for nedgraving og høyspent når man legger 
 kabel feks. under porter og frem til gjerde! Pass på at denne tåler   
 minimum 10000V. Dette gjelder ikke jordingskabelen denne    
 kan med fordel være kobberkabel uten isolasjon!
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 Ett gjerde må ikke være en sluttet krets, det som er viktig er at ikke
 jord og strømførende krysses eller får overslag mellom seg.
 Det er en fordel med sluttet krets, men ikke nødvendig!

 To innhegninger kan kobles sammen med bare en leder, det er 
 viktig at denne lederen ikke får kontakt med jord/bakken.
 Benytt gjerne høyspentisolert kabel til dette formålet!
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Gjør man som på bildet ovenfor behøver man ikke isolatorer på 
jordingstråden. Den kan med fordel krampes fast i trestolpene, da får du 
“litt” jording i hver stolpe i tillegg. 
Som sagt kan man hvor som helst på dette gjerdet ta en avstikker fra 
jordingstråden langs med gjerdetraseen ned til et kobberspyd hvis man 
har et egnet jordingspunkt langs gjerdetraseen.
Samtidig som man har en jordingstråd langs hele gjerdet som dyret 
kommer borti samtidig med gjerdetråden, dette sikkrer optimal effekt.

Lag en kraftig kortsluttning ca 1-200M ute på gjerdet. Benytt et jordspyd 
som du kobler til + gjerdetråden.
Deretter tar du en digital gjerdetester og måler fra -/jord uttaket på 
apparatet og ned i bakken (minimum 1 meter unna jordspydet).
Du bør ha godt under 1000V ved denne målingen, aller helst skal denne 
være 0V. Dette er ikke alltid mulig, men lavest mulig er gunstig her.
For å få ned denne spenningen er det flere spyd som må til.

Test av jording!
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Gjerdelengede
Hvor langt er gjerdet?

Si du har et gjerde med 1 høyde som er 400M i omkrets, så legger vi til 
en høyde nr.2 på dette strekket.
Da vil mange hevde at man har 800M gjerde.
Dette er feil. Du har 800M med tråd, men gjerde er fortsatt 400M i 
omkrets. Faktisk er det en forddel med 2 høyder når de kobles sammen.
Du dobbler nemlig tversnittet på lederne.
Det kan sammenlignes litt med å legge 2 vannledninger ut til et badekar 
når det skal fylles med vann, du får dobbelt så mye ut.
Når du har 2 høyder med tråd halverer du motstanden i tråden og du 
har mer strøm til rådighet ute på gjerdet.
Dette forutsetter at du kobler høydene sammen ved 2-3 punkter langs 
gjerdet.
Ulempen er at man kommer nærmere bakken og får lettere overslag til 
jord og spenningsfall, men med god jording og kraftig apparat vil denne 
vegetasjonen holdes nede.

Valg av tråd/bånd.
Selvfølgelig må det være UV stabilisert, alle bånd og trådvarianter 
fra Gjeteren AS er det.
Du må ha minimum 0,2mm tykke ledere, har du et gjerde på 400M er 
det bedre med et bånd med 5 stk 0,3mm ledere enn 10 stk 0,15 mm 
ledere. Motstanden i tråden er den samme, men ledere på 0,15mm tåler 
ikke mange vindpustene før de har røket og du får mange små brudd 
bortover tråden.
Gjeteren sine standard bånd med 0,3mm ledere er meget gode på korte 
innheginger på noen hundre meter. Skal man gjerde langt bør man velge 
i fra Powermax serien, da har man sikkret seg gode ledere med lav 
motstand og høy bruddstyrke.
Skjøter man nylonbånd/tråd med knuter risikerer man 1000V i tap pr 
skjøt. Benytt egnede skjøteplater, våre forhandlere fører flere typer.
En god skjøteplate sikrer marginale tap i skjøten.
For permanent gjerding benyttes ståltråd 2,5mm Se siste side.



7

Valg av Isolatorer..
Mange ting å passe på. Isolatorer og isolasjonsevnen til disse.

Isolatorer er til for at det ikke skal bli kontakt mellom 
jord og +/gjerdetråden via stolpene.
De siste årene har desverre en del billige og dårlige isolatorer kommet på 
markedet, disse ser like ut som de gode “gamle” men holder lang 
dårligere kvalitet. For kunden ser de helt ok ut og er “prikk” like å se på 
som kvalitets isolatorene. Problemet ligger i isolasjonsevnen (hvor høy 
spenning de tåler før det blir overslag), uv stabilitet og plastkvalitet. 

                         
Ring/skru isolator er markedets mest brukte. Dersom man kjøper billig 

lav kvalitet får man overslag til stålkjernen i isolatoren, og 
strømmen går rett inn i den fuktige kjernen i trestolpen. 
Resultatet er kraftig spenningsfall på gjerdet.

Overslaget kommer av små sprekker i plasten som fylles med vann og 
smuss og leder strømmen inn til stålkjernen på isolatoren.
Dette skjer etter noen få uker med rimelige “kina” varianter, men med 
isolatorer fra seriøse leverandører tar dette mange år før skjer. 
Gode isolatorer vil dette være synlig på, siden bånd/tråd over tid vil ha 
laget tydelige slitemerker på isolatoren.
På billige isolatorer har de ingen tydelige tegn på slitaje, siden de er 
relativt nye når det skjer. Man kan lett forestille seg antall timer det går 
med for å finne disse isolatorene langs gjerdet.

Skal man først kjøpe billige isolatorer, kjøp uten stål kjerne de er også 
dårlige og knekker lett. Fordelen er at man ser det med en gang.
Her er et godt eksempel på at det fort blir dyrt å handle billig.

Vi anbefaler selvsagt å kjøpe fra annerkjente leverandører som kan gå 
god for kvaliteten, til syvende og sist er det kostnadsbeparende.
Og det gir større trygghet for den som gjerder og dyra!
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Permanent gjerding.
Når man setter opp permanente gjerder er det ekstremt viktig å benytte 
kvalitets varer.
Det er mye smak og behag hvilke isolaterer man foretrekker, men ring 
isolator med stålkjerne er mye brukt, det samme er isolatorrør det er 
også andre isolatorer som er godt egnet som fek. varenr: 4200 fra 
Gjeteren as. Type isolator blir litt smak og behag, her er det viktigste 
kvalitet.

Skjøting av ståltråd kan gjøres med Gripple, men det finnes flere skjøte 
produkter for ståltråd. Forddelen med Gripple er at du har en skjøter 
strammer i en enhet og du kan løse den ut og trekke trådene fra 
hverandre.

På gjerder med ståltråd og lange strekk anbefales det å benytte 
temperatur fjær ca mellom 4-600M mellomtrom. Denne utlingner 
forandringene i tråden ved høye og lave temperaturer. 

Normalt har man en 4 meter i mellom stolpene på ståltrådgjerder, det 
er forskjellige krav i forhold til SMIL midler noen steder er det krav til 
2 meter.  Hjørnestolper er gjerne kraftigere stolper og kan med fordel 
barduneres med fek. Gripple jordanker.

Dette heftet er under utarbiding og vil bli nedlastbart på
www.gjeteren.no nå ferdig.


