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Råd vid gränsmarkering 

1. Tag kontakt med grannen och försök 
med ledning av gamla gränsmärken, gamla 
gärdesgårdsrester och dylikt fastställa vart 
gränsen går. 

2. Röj därefter upp rågången till 1 - 1,5 
meters bredd. 

3. Markera gränsen med rågångsstolpar. I 
normal skogsterräng är 30 - 40 meter ett 
lämpligt avstånd mellan stolparna. Räkna 
med en åtgång av 3 stolpar per 100 meter i 
genomsnitt. 

4. Tag bort gamla markeringar som inte 
längre behövs. 

5. Det kan vara bra att förankra hörn-
stolpar och fixpunkter genom att borra ett 
hål genom stolpfoten och dra igenom ett 
armeringsjärn så att stolpen inte enkelt kan 
tas bort. Man gräver sedan ner stolpen och 
återfyller eller gjuter fast stolpen. 

Fakta och råd vid rågångsmarkering 
En markerad gräns förenklar i många sammanhang. Det kan gälla avverkning, plantering, jakt etc. Oftast finns 
rester från äldre rågångar att finna i skog och mark. I hörn kan man hitta stenrösen eller nedgjutna rör. Utmed 
rågångar finns stenmurar, vägar, diken och gammal taggtråd som man kan följa då man förnyar rågångs-
markeringen. Ofta kan man genom samråd med grannen komma fram till var gränserna går. Är det svårt att 
hitta gränsen kan man genom kontakt med lantmäteriet få gränsen uppmätt mot en kostnad. Med dagens 
GPS-teknik kan man få relativt exakta gränser. Att markera gränserna fysiskt med en stolpe är dock ännu 
nödvändigt och det enklaste sättet att markera gränserna mer permanent. Stolparna kommer vid avverkning, 
plantering eller jakt direkt visa var gränserna går, utan behov av mätinstrument. Har du inte själv möjlighet att 
göra iordning rågångarna kan du kontakta skogskonsulenten, som då ombesörjer att det blir utfört. 

1. Spett
a hål 

2. Vänd spett
et 

3. Rikta, slå ner



En omtyckt och väl beprövad produkt som är utvecklad för att klara naturens 
påfrestningar. Tillverkad i varmgalvaniserat stål med överdrag av UV-stabiliserad 
polyetenplast. Allt för att göra den motståndskraftig och långlivad i utomhusmiljö. 
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Fakta 
• Plåttjocklek: 0,6 mm
• Galvskikt: 0,275 mm
• Plasttjocklek: 0,8 mm
• Förstärkt med galvaniserad  

stålbricka i locket
• Stolpdiameter 24 mm
• Vikt 0,4 kg/meter
• Ljusäkthet: 8/8
• Väderäkthet: 5/5

Tillverkas även i speciallängder

Tillbehör:
Spets, tillverkad i plast.

Kan användas för att markera:
• Rågång
• Vandringsleder
• Basväg för skogsmaskiner etc.
• Parkeringsplatser
• Tomtgränser vid bebyggelse
• Jaktpass
• Snöstolpar
• Elstängselstolpe för djur och ny-planteringar
• Avverkningsplatser, upplagsplatser

KEBAstolpen Standard
Art. Nr. Benämning Förpackning

12150010200 KEBAstolpen Blå/Röd knopp L=1500 mm 20 st

12150020100 KEBAstolpen Röd/Blå knopp L=1500 mm 20 st

12150090200 KEBAstolpen Gul/Röd knopp L=1500 mm. 20 st

12175010200 KEBAstolpen Blå/Röd knopp L=1750 mm 20 st

12175020100 KEBAstolpen Röd/Blå knopp L=1750 mm 20 st

12175090200 KEBAstolpen Gul/Röd knopp L=1750 mm 20 st

12200010200 KEBAstolpen Blå/Röd knopp L=2000 mm 20 st

12200020100 KEBAstolpen Röd/Blå knopp L=2000 mm 20 st

12200090200 KEBAstolpen Gul/Röd knopp L=2000 mm 20 st

13500000000 KEBA-Spetsen,i pås.frp. om 20 st. 20 st

70-110-003 Reflexband, självhäftande 80x35 mm 1 st

12150000010 Nedslagsspett (För enkel nedslagning av stolpen) 1 st
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KEBA Sweden AB
Box 122

333 22 Smålandsstenar
Tel. 0371-510900


