
	  
	  

NYHET! ”SKRÄM DEM” 

– ett nytt och effektivt sätt att hålla måsar, duvor, svartfågel 
och andra fåglar borta från båten eller marinan.  
 
 
SKRÄM DEM är en drake i siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden. Draken fästs  
i ett långt teleskopiskt spö, 3-10 m långt. 
 
SKRÄM DEM är extremt effektiv – använd och utprovad ombord på allt från stora super-
yachter till mindre farkoster som t ex. ribbåtar, fiskebåtar, snipor och dags-båtar från 
Medelhavet och längs hela Europas blåsiga kuster – även i Glommen.  
  
SKRÄM DEM är miljövänlig, tyst och håller måsar och andra fåglar borta från båten  
– 24 timmar om dygnet. Du slipper skrubba däcket, sprahoods eller segelskydd när du 
kommer till båten. En billig investering för ett harmoniskt sjöliv! 
  

Prova själv – du kommer inte bli besviken. 
 
 
 
Finns i två storlekar: 
SKRÄM DEM, BÅT – för alla typer av båtar. Fästs lämpligen i en fiskespöhållare i pulpiten. 
SKRÄM DEM, HAMN – för mindre marinor. Fästs med fästanordning i marken. 
 

 
 
 
 
 

SKRÄM DEM, BÅT 
 
Mycket populär från Storbritannien  
till Spanien. Passar alla båtar från  
Super-Yacht till mindre snipor.  
 
Hela kittet består av:  
 
• Hök-drake  
• 3.5m teleskopiskt spö  
• Högkvalitativ väska för förvaring ombord 
• 2mm Dynema lina med svirvel  
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar  
• Omfattande instruktioner 
 
Pris:  
Orinarie:  2.474 kr 

Mässpris: 2.227 kr 
 
Flyger naturtroget i vinden 
 

SKRÄM DEM, HAMN 
 
Denna nya SKRÄM DEM, HAMN kan placeras på  
land i centrum av hamnen eller tillräckligt långt  
från vant eller bodar. Höken kan flygas på en full  
längd upp till 19m över marken.  
 
Hela kittet består av:  
 
• Hök-drake  
• 10m teleskopiskt spö med gummi lock i varje ände  
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste 
• Förstärka markhylsa till pålen 
• 2-delad lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel  
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar  
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark  
• Omfattande instruktioner 
 
Pris:  
Orinarie:  2.124 kr 

Mässpris: 1.912 kr 
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Postadress: Box 4199,  
31104 Glommen 
Tel: 076 77 92 850 
leif@glommensmarina.se 
www.glommensmarina.se 

NYHET! ”SKRÄM DEM”
- ett nytt och effektivt sätt att hålla måsar, duvor, svartfågel, kanadagäss och  
andra fåglar borta från båten och marinan och diverse andra platser, typ fastig- 
heter, parker, badplatser, hamnar och andra ställen där man inte önskar fåglar. 

 
En drake, med siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden, fäst i ett långt teleskopiskt spö, 3 – 10 m 
långt och med en lina på 2,5 – 9 m lång. En totalhöjd på 19 m.

Extremt effektiv – använd och utprovad av  båtfolk, hamnar, kommuner och bönder i hela Europa. Skräm 
Dem-draken är miljövänlig, tyst och håller måsar och andra fåglar borta från önskat område 24 timmar om 
dygnet. 
 
Du får fågelfria områden till ungefär 1-4 ha. Billig investering för ett fågelfritt område!
 

Prova själv – Du kommer inte bli besviken.



”SKRÄM DEM” finns i tre storlekar:

”SKRÄM DEM” 3,5 m hög och med 2 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar  
upp till 1 ha. Lämplig för t.ex. båtar, badflottar, mindre fastigheter.

Kittet består av: 
• Hök-drake 
• 3.5m teleskopiskt spö 
• Högkvalitativ väska för förvaring ombord
• 2mm Dyneema lina med svirvel 
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar 
• Omfattande instruktioner

Pris: 1.643 kr

”SKRÄM DEM” 7 m hög och med 6 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar upp till  
4 ha. Lämplig för t.ex. mindre hamnar, parker, badplatser,  fiskodlingar, vindkraft-
verk, flygfält, byggarbetsplatser, stora tak, biluppställningsplatser, fiskesjöar och 
dammar. Fästs med fästanordning i marken. Linan kan kortas till 3 m vid behov.

Kittet består av: 
• Hökdrake
• 7 m teleskoppiskt spö med gummi lock i varje ände 
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste
• 2-delad Dyneema-lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel 
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar 
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark 
• Omfattande instruktioner

Pris: 1.495 kr
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leif@glommensmarina.se 
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31104 Glommen 
Tel: 076 77 92 850 
leif@glommensmarina.se 
www.glommensmarina.se 

NYHET! ”SKRÄM DEM”
- ett nytt och effektivt sätt att hålla måsar, duvor, svartfågel, kanadagäss och  
andra fåglar borta från båten och marinan och diverse andra platser, typ fastig- 
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dygnet. 
 
Du får fågelfria områden till ungefär 1-4 ha. Billig investering för ett fågelfritt område!
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• 2mm Dyneema lina med svirvel 
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”SKRÄM DEM” 7 m hög och med 6 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar upp till  
4 ha. Lämplig för t.ex. mindre hamnar, parker, badplatser,  fiskodlingar, vindkraft-
verk, flygfält, byggarbetsplatser, stora tak, biluppställningsplatser, fiskesjöar och 
dammar. Fästs med fästanordning i marken. Linan kan kortas till 3 m vid behov.

Kittet består av: 
• Hökdrake
• 7 m teleskoppiskt spö med gummi lock i varje ände 
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste
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Pris: 1.795 kr.

Pris: 1.645 kr. Pris: 2.336 kr.

Finns även som 10m.
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• 2-delad Dyneema-lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel 
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar 
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark 
• Omfattande instruktioner

Pris: 1.495 kr

Pris: 1.795 kr.

Pris: 1.645 kr. Pris: 2.336 kr.

Finns även som 10m.



SKRÄM DEM, BÅT 
 
Mycket populär från Storbritannien  
till Spanien. Passar alla båtar från  
Super-Yacht till mindre snipor.  
 
Hela kittet består av:  
 
• Hök-drake  
• 3.5m teleskopiskt spö  
• Högkvalitativ väska för förvaring ombord 
• 2mm Dynema lina med svirvel  
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar  
• Omfattande instruktioner 
 
Pris:  
Orinarie:  2.474 kr 

Mässpris: 2.227 kr 
 
Flyger naturtroget i vinden 
 

SKRÄM DEM, HAMN 
 
Denna nya SKRÄM DEM, HAMN kan placeras på  
land i centrum av hamnen eller tillräckligt långt  
från vant eller bodar. Höken kan flygas på en full  
längd upp till 19m över marken.  
 
Hela kittet består av:  
 
• Hök-drake  
• 10m teleskopiskt spö med gummi lock i varje ände  
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste 
• Förstärka markhylsa till pålen 
• 2-delad lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel  
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar  
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark  
• Omfattande instruktioner 
 
Pris:  
Orinarie:  2.124 kr 

Mässpris: 1.912 kr 
	  
	  
	  
	   	   	   	   Besöksadress: Hamnen i Glommen 

Postadress: Box 4199,  
31104 Glommen 
Tel: 076 77 92 850 
leif@glommensmarina.se 
www.glommensmarina.se 

”SKRÄM DEM” 10 m hög och med 9 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar upp till  
4 ha. Lämplig för t.ex. mindre hamnar, parker, badplatser,  fiskodlingar, vindkraft-
verk, flygfält, byggarbetsplatser, biluppställningsplatser, fiskesjöar och dammar.
Fästs med fästanordning i marken. Linan kan kortas till 3 m vid behov.

Kittet består av: 
• 10m teleskopiskt spö med gummi lock i varje ände 
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste
• Förstärka markhylsa till pålen
• 2-delad Dynema-lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel 
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar 
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark 
• Omfattande instruktioner

Pris: 2.124 kr

Vid köp av 2 unitar eller fler utgår 10 % rabatt.
Vid köp av 5 unitar eller fler ingår inget porto. 

Telefon: 076-77 92 850
www.glommensmarina.se

	  

	  

NYHET! ”SKRÄM DEM” 

– ett nytt och effektivt sätt a
tt hålla måsar, d

uvor, svartfåge
l 

och andra fågla
r borta från

 båten eller marinan.  

 
 
SKRÄM DEM är en drake i siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden. Draken fästs  

i ett långt teleskopiskt spö, 3-10 m långt. 

 
SKRÄM DEM är extremt effektiv – använd och utprovad ombord på allt fr

ån stora super-

yachter till m
indre farkoster som t ex. ribbåtar, fis

kebåtar, sn
ipor och dags-båtar frå

n 

Medelhavet och längs hela Europas blåsiga k
uster – även i Glommen.  

  
SKRÄM DEM är miljövänlig, tyst och håller måsar och andra fågla

r borta från
 båten  

– 24 timmar om dygnet. Du slipper skrubba däcket, sprahoods eller segelskydd när du 

kommer till båten. En billig investering för ett harmoniskt sjöliv! 

  

Prova själv – du kommer inte bli besviken. 

 
 
 
Finns i två storlekar: 

SKRÄM DEM, BÅT – för alla ty
per av båtar. Fästs läm

pligen i en fiskespöhållare i pulpiten. 

SKRÄM DEM, HAMN – för mindre marinor. Fästs med fästanordning i marken. 

 

 
 
 
 
 

SKRÄM DEM, BÅT 

 
Mycket populär från

 Storbritannien  

till Spanien. Passar a
lla båtar frå

n  

Super-Yacht till m
indre snipor.  

 
Hela kittet består av

:  

 
• Hök-drake  

• 3.5m teleskopiskt spö  

• Högkvalitativ väska för förvaring ombord 

• 2mm Dynema lina med svirvel  

• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga 
vindar  

• Omfattande instruktioner 

 
Pris:  

Orinarie:  2.474 kr 

Mässpris: 2.227 kr 

 
Flyger naturtroget i vinden 

 
SKRÄM DEM, HAMN 

 
Denna nya SKRÄM DEM, HAMN kan placeras på  

land i centrum av hamnen eller tillräc
kligt lån

gt  

från vant eller bodar. Höken kan flygas på en full  

längd upp till 19m över marken.  

 
Hela kittet består av

:  

 
• Hök-drake  

• 10m teleskopiskt spö med gummi lock i varje ände  

• Syntetisk påle för att sä
ttas i m

arken för spöfäste 

• Förstärka markhylsa till p
ålen 

• 2-delad lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel  

• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga 
vindar  

• Markskiva för att hindra spöet från att grä
va ner sig i m

juk mark  

• Omfattande instruktioner 

 
Pris:  

Orinarie:  2.124 kr 

Mässpris: 1.912 kr 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
Besöksadress: Hamnen i Glommen 

Postadress: Box 4199,  

31104 Glommen 

Tel: 076 77 92 850 

leif@glommensmarina.se 

www.glommensmarina.se 

NYHET! ”SKRÄM DEM”

- ett nytt och effektivt sätt a
tt hålla måsar, duvor, svartfåge

l, kanadagäss o
ch  

andra fågla
r borta från

 båten och marinan och diverse andra platser, typ fastig-
 

heter, parker, badplatser, hamnar och andra ställ
en där man inte önskar fågla

r. 

 
En drake, med siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden, fäst i e

tt långt teleskopiskt spö, 3 – 10 m 

långt och med en lina på 2,5 – 9 m lång. En totalhöjd på 19 m.  LÄS MER HÄR >>

Extremt effektiv – använd och utprovad av  båtfolk, hamnar, kommuner och bönder i hela Europa. Skräm 

Dem-draken är miljövänlig, tyst och håller måsar och andra fågla
r borta från

 önskat område 24 timmar om 

dygnet. 

 
Du får fåg

elfria områden till ungefär 1-4 ha. Billig investering för ett fågelfritt område!

 

Prova själv – Du kommer inte bli besviken.

	  
	  

NYHET! ”SKRÄM DEM” 

– ett nytt och effektivt sätt att hålla måsar, duvor, svartfågel 
och andra fåglar borta från båten eller marinan.  
 
 
SKRÄM DEM är en drake i siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden. Draken fästs  
i ett långt teleskopiskt spö, 3-10 m långt. 
 
SKRÄM DEM är extremt effektiv – använd och utprovad ombord på allt från stora super-
yachter till mindre farkoster som t ex. ribbåtar, fiskebåtar, snipor och dags-båtar från 
Medelhavet och längs hela Europas blåsiga kuster – även i Glommen.  
  
SKRÄM DEM är miljövänlig, tyst och håller måsar och andra fåglar borta från båten  
– 24 timmar om dygnet. Du slipper skrubba däcket, sprahoods eller segelskydd när du 
kommer till båten. En billig investering för ett harmoniskt sjöliv! 
  

Prova själv – du kommer inte bli besviken. 
 
 
 
Finns i två storlekar: 
SKRÄM DEM, BÅT – för alla typer av båtar. Fästs lämpligen i en fiskespöhållare i pulpiten. 
SKRÄM DEM, HAMN – för mindre marinor. Fästs med fästanordning i marken. 
 

 
 
 
 
 

SKRÄM DEM, BÅT 
 
Mycket populär från Storbritannien  
till Spanien. Passar alla båtar från  
Super-Yacht till mindre snipor.  
 
Hela kittet består av:  
 
• Hök-drake  
• 3.5m teleskopiskt spö  
• Högkvalitativ väska för förvaring ombord 
• 2mm Dynema lina med svirvel  
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar  
• Omfattande instruktioner 
 
Pris:  
Orinarie:  2.474 kr 

Mässpris: 2.227 kr 
 
Flyger naturtroget i vinden 
 

SKRÄM DEM, HAMN 
 
Denna nya SKRÄM DEM, HAMN kan placeras på  
land i centrum av hamnen eller tillräckligt långt  
från vant eller bodar. Höken kan flygas på en full  
längd upp till 19m över marken.  
 
Hela kittet består av:  
 
• Hök-drake  
• 10m teleskopiskt spö med gummi lock i varje ände  
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste 
• Förstärka markhylsa till pålen 
• 2-delad lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel  
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar  
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark  
• Omfattande instruktioner 
 
Pris:  
Orinarie:  2.124 kr 

Mässpris: 1.912 kr 
	  
	  
	  
	   	   	   	   Besöksadress: Hamnen i Glommen 

Postadress: Box 4199,  
31104 Glommen 
Tel: 076 77 92 850 
leif@glommensmarina.se 
www.glommensmarina.se 

NYHET! ”SKRÄM DEM”
- ett nytt och effektivt sätt att hålla måsar, duvor, svartfågel, kanadagäss och  
andra fåglar borta från båten och marinan och diverse andra platser, typ fastig- 
heter, parker, badplatser, hamnar och andra ställen där man inte önskar fåglar. 

 
En drake, med siluett av en hök, som flyger naturtroget i vinden, fäst i ett långt teleskopiskt spö, 3 – 10 m 
långt och med en lina på 2,5 – 9 m lång. En totalhöjd på 19 m.  LÄS MER HÄR >>

Extremt effektiv – använd och utprovad av  båtfolk, hamnar, kommuner och bönder i hela Europa. Skräm 
Dem-draken är miljövänlig, tyst och håller måsar och andra fåglar borta från önskat område 24 timmar om 
dygnet. 
 
Du får fågelfria områden till ungefär 1-4 ha. Billig investering för ett fågelfritt område!
 

Prova själv – Du kommer inte bli besviken.

”SKRÄM DEM” finns i tre storlekar:

”SKRÄM DEM” 3,5 m hög och med 2 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar  
upp till 1 ha. Lämplig för t.ex. båtar, badflottar, mindre fastigheter.

Kittet består av: 
• Hök-drake 
• 3.5m teleskopiskt spö 
• Högkvalitativ väska för förvaring ombord
• 2mm Dyneema lina med svirvel 
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar 
• Omfattande instruktioner

Pris: 1.643 kr

”SKRÄM DEM” 7 m hög och med 6 m Dyneema-lina, skrämmer fåglar upp till  
4 ha. Lämplig för t.ex. mindre hamnar, parker, badplatser,  fiskodlingar, vindkraft-
verk, flygfält, byggarbetsplatser, stora tak, biluppställningsplatser, fiskesjöar och 
dammar. Fästs med fästanordning i marken. Linan kan kortas till 3 m vid behov.

Kittet består av: 
• Hökdrake
• 7 m teleskoppiskt spö med gummi lock i varje ände 
• Syntetisk påle för att sättas i marken för spöfäste
• 2-delad Dyneema-lina med 8-flätad kärna, 2mm, med svirvel 
• Säkerhetslina för förankring vid kraftiga vindar 
• Markskiva för att hindra spöet från att gräva ner sig i mjuk mark 
• Omfattande instruktioner

Pris: 1.495 kr

Pris: 1.795 kr.

Pris: 1.645 kr. Pris: 2.336 kr.

Finns även som 10m.


