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Denne ”vejledning i pleje af pindsvin” forsøger at opfylde et ønske, 
som mange førstegangsplejere har givet udtryk for at mangle. 

Den indeholder informationer, som de mere erfarne plejere har 
fortalt mange gange - i telefonen. De plejere, som har medvirket 
til udarbejdelsen af vejledningen, er klar over, at den aldrig kan 
blive komplet. Den fortsatte telefoniske kontakt mellem plejerne, 
erfarne som nye, bliver derfor ikke erstattet.  

Denne vejledning skal ses som et supplement. 

Der er meget at sige om indholdet. I den tid, hvor foreningen har 
eksisteret, har mange af vores plejere udviklet deres egne måder 
at gøre tingene på. Og lige så forskellige de er, lige så rigtige er 
de også. 

Meningen med vejledningen er derfor ikke at fortælle, hvordan 
tingene SKAL gøres, men hvordan tingene KAN gøres. 

Efterhånden som du har med pindsvin at gøre, vil du udvikle din 
måde at gøre tingene på. 

Hvis du kommer ud for problemer eller har spørgsmål, som du ikke 
kan finde svar på i denne vejledning, skal du selvfølgelig altid 
kontakte din kontaktperson. Telefonnumrene står på sidste side. 

HVIS DU ER I TVIVL KAN DU ALTID RINGE
TIL DIN MENTOR.

Hun/ han står altid klar med råd og 
vejledning. 
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SÅDAN GÅR ET PINDSVINEÅR I NATUREN 

Sidst i april – først i maj vågner pindsvin efter en lang vintersøvn i hi. 
De har sovet fra sidst i oktober eller fra først i november. Månederne 
afhænger af, om det er et mildt forår eller efterår. 

Pindsvin, der sover vintersøvn, sænker deres kropstemperatur til 
omkring 1½ grad. Det gør de for at spare på deres fedtdepoter. De 
taber sig 100-200 gram i deres hi-periode, som er på ca. 6 måneder. 

Når de vågner af deres hi, skal de skynde sig at spise sig store og 
drikke vand, for snart går parringsperioden i gang. 

Pindsvin føder deres unger fra juli til sidst i august. Moderen ammer 
sine unger i 6 uger. De sidste 6-10 dage kommer de med på 
nattevandring for at lære naturens føde at kende – snegle, biller, 
larver, orm og lignende. Pindsvin er nemlig kødædende og natdyr. 

Ser man små pindsvineunger ligge eller gå rundt i dagslys, er deres 
mor enten kørt ned eller på anden vis død. 

Disse moderløse unger kommer ud på en plejestation, hvor de 
flaskes og fodres op, for senere at blive genudsat i naturen. Ser man 
unger i oktober på ca. 200 gram, skal de ind på en plejestation, da 
de ellers vil dø af sult. Fra oktober er der ikke mere føde i naturen. 
Man kan hjælpe pindsvinene med at komme op i vægt, ved at smide 
kattemad og sætte vand ud i aftenskumringen.  
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KØNSBESTEMMELSE 

At kønsbestemme et pindsvin kan være noget af en gætteleg. 

Store raske pindsvin er nemme nok at kønsbestemme. Jo mindre de 
er, des sværere bliver det. 

Hannernes penis flytter sig nemlig længere og længere op på 
maven, efterhånden som han vokser. 

Læg mærke til, at det forreste par patter sidder foran forbenene. Det 
kan snyde, når et pindsvin er dehydreret (mangler væske). En 
dehydreret unge kan være meget svær at kønsbestemme. 
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SÅDAN FÅR DU ET PINDSVIN TIL AT RULLE SIG UD 

Når pindsvinet får færten af dig, vil det formentligt rulle sig sammen 
– med mindre der er tale om et meget sygt/svagt pindsvin. Det er
pindsvinets naturlige forsvar. Den ved jo ikke, om du udgør en fare. 

1. Sæt dig med pindsvinet på et håndklæde i dit skød med snuden
væk fra dig selv. Giv det tid til at vænne sig til din lugt. Vug evt. 
pindsvinet på din hånd. 

2. Efterhånden vil nysgerrig- 
heden tage over og pindsvinet 
vil forsigtigt stikke sin snude 
frem. 
Anbring venstre hånds pege- og 
langefinger under pindsvinets 
hage og læg din tommelfinger  
på nakken.   

3. Med rolige bevægelser sætter
du højre hånds tommelfinger 
bagerst på ryggen, mens du 
holder fingeren under den 
bagerste del af maven. 
Husk altid rolige bevægelser og 
masser af tålmodighed. 

4. Vend pindsvinet, mens du
med tommelfingrene forhindrer 
det i at bruge sin store ringmuskel 
til at lukke sammen. 
Det kræver lidt øvelse, så hvis 
det ikke lykkes første gang, 
så prøv igen og igen og igen. 
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BADNING 

Du skal bruge: 
- En ren opvaskebalje 
- En stiv opvaskebørste 
- 3-4 breve kamillete (eller 20 
  ml. Vita Biosa/Animal Biosa) 
- Et håndklæde og et par  
  stykker køkkenrulle 
- Evt. en tættekam/tandbørste 

Sådan gør du: 
Læg 3-4 kamilletebreve i en ren opvaskebalje. Hæld ca. 1 l. 
kogende vand over. Lad det trække i 5-7 min. Tag brevene op. 
Spæd så op med almindeligt postevand. Du kan også bruge 100-
200 ml. Vita Biosa. Baljen skal være fyldt godt op – men ikke så det 
løber over, når pindsvinet lægges i.  
Vita Biosa kan du få gratis ved at skrive til: 
hjaelpemidler@pindsvin.dk

Vandets temperatur skal være den samme som pindsvinets, ca. 35-
36 grader. Hellere lidt for koldt end for varmt. Er vandet varmere 
end pindsvinets kropstemperatur, risikerer det at dø. Prøv evt. med 
et termometer. 

Læg pindsvinet stille og roligt ned i vandet med ryggen nedad. Det 
skal støttes hele tiden, så det ikke vælter om på siden, mens det 
ligger og flyder på ryggen. Pindsvinet vil oftest drikke af kamillete-
vandet, når det løber ind på maven. 

Lopperne vil nu prøve at redde livet ved at kravle frem, hvor der er 
tørt. Så er det, at du kan fjerne lopperne med en kam el. 
tandbørste. Vip pindsvinet lidt bagover, så både ører og øjne 
kommer under vand, så du får lopperne med bag ørerne. Inden 
pindsvinet tages op, vender du det om. Hold hånden under 
maven, så det ikke kravler op af baljen. Børst pindsvinet grundigt 
på ryggen og siderne med opvaskebørsten. Så er badet færdigt. 

Kamillete er godt til både 
rensning af øjne samt 
sår. 
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Pindsvinet tørres grundigt med håndklæde. 
BRUG ALDRIG FØNTØRRER!  

Ørerne tørres grundigt med køkkenrulle ved at trykke på og 
under ørerne. 

Badning anbefales til næsten alle pindsvin. 

Til små eller svage 
pindsvin kan du lave 
et soppebad. Læg et 
håndklæde i bunden 
af baljen, så pind-
svinet står mere 
stabilt. 
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DEHYDREREDE PINDSVIN 

Mange af de pindsvin, som vi får ind, er 
dehydrerede. Det vil sige, at de mangler 
væske. For et pindsvin er det en meget 
alvorlig situation. 

Et dehydreret pindsvin kan have svært ved at spise og drikke. 
Dehydrering kan ske, når et pindsvin i flere dage har ligget i en 
sandkasse, lyskasse eller et andet sted, hvor det ikke har kunnet 
finde noget at drikke. 

Pindsvinets gang bliver meget usikkert – tit går det rundt i cirkler. 
Ofte står de og vakler fra side til side, og har tydeligt svært ved at 
holde balancen. Øjnene ligger dybt i øjenhulerne. Pindsvinet virker 
sløvt, og er nærmest deformt eller magert bagtil. Et pindsvin, der 
svarer til denne beskrivelse, skal hurtigst muligt have hjælp i form af 
væske.

Lav et krus kamillete (200-250 ml) og tilsæt 1 tsk. honning. Når teen 
har en tilpas temperatur, som er LAVERE END PINDSVINETS 
KROPSTEMPERATUR, kan du begynde at give væsken. 

Brug en 5-10 ml sprøjte. 
Væsken gives på samme måde, som 
når der gives medicin; i mundvigen 
bag de bagerste tænder. Bliv ikke 
forbavset, hvis pindsvinet drikker 
væske, der svarer til 15-20 % af dens 
egen kropsvægt. Hvis du giver pind- 
svinet et bad, vil det måske drikke 
af badevandet. 

Et dehydreret pindsvin er 
meget magert  og skindet 
er løst bagtil. 

Forsøg aldrig at tvinge 
mad eller væske i et 
koldt pindsvin. 

Et sundt pindsvin er dråbeformet 
med små klare perleøjne. 
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MAD OG DRIKKE 

Hvad spiser pindsvin i naturen? 

I naturen spiser pindsvin døde 
smådyr, bænkebidere, orme, 
små snegle, insekter og andre 
godbidder. 

Hvad kan du give pindsvinene at spise? 

Pindsvinevennerne i Danmark råder at fodre voksne og unge 
pindsvin med en god kvalitet killingetørfoder, evt. Kitten 36 Baby 
Cat. Dette foder ligger ernæringsmæssigt tættest på pindsvinenes 
naturlige føde. Man kan bløde killingefoderet op til ungerne i lidt 
lunkent vand. 

Når vi anbefaler tørfoder, er det fordi ”dåsemad” hverken masserer 
gummerne eller renser tænderne. Det kan resultere i, at tænderne 
bliver dårlige eller løsner sig, fordi der dannes tandsten. 

Moderløse unger flaskes op med KMR killingemodermælkser- 
statning, som ernæringsmæssigt kommer tættest på pindsvine-
moderens mælk. 

Hvad kan du give pindsvinene 
at drikke? 

Vand eller kamillete. 

I naturen finder pindsvin meget af deres føde under sten, insekter i 
æbler, samt slikker fugten fra æblerne i sig og andet godt, der ligger 
på jorden. 

Voksne pindsvin får diarré 
af komælk, og ungerne dør 
af det. Så giv dem vand 
eller kamillete. 
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Det er derfor en naturlig ting for pindsvin at stikke snuden ind under 
noget, flytte og vælte det. Det gør de også med mad – og 
vandskåle. Deres instinkt fortæller dem, at selvom der ligger 
killingetørfoder i skålen, kunne det jo være, at der ligger en stor tyk 
regnorm under skålen. 

BRUG ALTID STENTØJSKÅLE MED LODRETTE SIDER MED EN 
TUNG FLAD BUND, SÅ DE IKKE KAN STIKKE SNUDEN IND 
UNDER SKÅLEN. 
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SÅDAN KAN EN PLEJEBOLIG VÆRE 

Undgå lufttætte kasser såsom plastikkasser, terrarier mv. Hvis der 
ikke er en vis udluftning (ventilation) i pindsvineboligen, dannes der 
hurtigt kondensvand, der medfører svampesporer og derved 
hudproblemer og andre sygdomme for pindsvinene. 

Du kan i stedet vælge at bruge papkasser eller bygge en trækasse. 

Ved indretning af en kasse skal du som tommelfingerregel regne 
med 0,25 cm pr. kg. Det vil sige, at du skal beregne 1 flyttekasse til 
et voksent pindsvin. Tape hjørnerne godt til, da pindsvin graver i 
hjørnerne for at komme ud. Siderne på kassen skal være min. 40  
cm høje.  Som sovekasse skal du bruge en papkasse på ca. 
25x35 cm, med et indgangshul på 11x11 cm. Læg aviser i 
bunden. Sovekassen fyldes med avisstrimler og hø/halm. Der skal 
lægges et fluenet eller et gardisettegardin over (mod spyfluer). Se 
tegning. 

Det optimale vil d og  være at 
bygge en trækasse ud fra de 
beskrevne ca. mål. 

Byg en trækasse 100x60 cm – altid min. 40 cm høj. Min. størrelsen 
er 80x60 cm. Jo større, des flere pindsvin kan du have i kassen – 
men stadig ud fra tommelfingerreglen på 0,25 cm pr. kg. 

Det optimale vil altid være at opdele i hanner og hunner, når de når 
en vægt på 500-600 gram. 
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Hvis du vælger at anvende ugødet spagnum, så skal det udskiftes 
helt op til 3 gange om ugen for at undgå svampeangreb. Derfor brug 
helst halm. 

Det optimale er, at pindsvin i kasser går på aviser i deres løbegård. 
Disse skiftes dagligt. 

Pindsvin er nogle værre udbryderkonger, og derfor er kanin- og 
marsvinbure ikke gode til pindsvin, særligt ikke hvis pindsvinene vejer 
under 400 gram. De kan presse sig ud igennem tremmerne, og i 
værste fald sidde fast. Slipper de løs, kan de kravle ind de mest 
utilgængelige steder, såsom i sofahynder, sprækker bag køleskabe, 
vægge og radiatorer. Og det stresser dem. 

Hvis pindsvinet vejer 500-600 gram, kan de sættes ud i naturen på 
et velegnet sted senest i september eller i midten af oktober. Sættes 
det ud senere, kan det have svært ved at finde føde, for deres 
naturlige madkammer er ikke fyldt længere. Pindsvin kan tabe helt 
op til 200 gram i vinterhi.  

Pindsvin er gode til at 
kravle op, men ikke gode 
til at kravle ned. 

Pindsvin er gode til at 
kravle ind, men ikke gode 
til at bakke. 
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JOURNAL 

Til hvert pindsvin skal der udfyldes en journal. Det er en god 
måde at ajourføre vægt og medicin på. Journalen følger pindsvinet 
- hvis eller når pindsvinet bliver flyttet til et andet plejested, når 
pindsvinet bliver sat tilbage i naturen eller hvis pindsvinet dør, mens 
det er i pleje. 

De journaler, som vi modtager, vil blive brugt som dokumentation: 

• Overfor myndighederne 
• Ved søgning af legater og fonde 
• Overblik over forekomst af pindsvin i Danmark 
• Statistikker over skader og sygedomme i regionerne i hele 

Danmark 

Det er derfor meget vigtigt, at HELE sygdoms- og plejeforløbet 
fremgår af journalen. Vi går ud fra, at pindsvinet er fundet ved eller 
tæt på plejernes adresse. Hvis pindsvinet er fundet et andet sted, 
kan du skrive det under ”notater”. 

Journalen bruges også til statistikker. Hver måned modtager du et 
spørgeskema på mail, hvor du kan overføre dine data fra journalen til 
spørgeskemaet. 

Journalen finder du på side 19 i denne vejledning. Du kan 
sende en mail til plejeransvarlig@pindsvin.dk, hvis du ønsker 
den i Excel-format. Du kan også udskrive journalen fra vores Intra.
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HVORDAN GIVER DU MEDICIN 

Ordineret dyrlægevejledning 

Desværre er det af og til nødvendigt at give pindsvin medicin. Det er 
ikke så svært, som det lyder: 

• Knus den aftalte dosis pille i en lille plastikpose/morter.
• Fyld en 1 ml sprøjte med ca. 0,6 væske (vand eller kamillete).
• Sprøjt væsken i pose/morter og lad medicinpulveret opløse i

væsken.
• Fyld sprøjten med den opløste væske.
• Sid lidt med pindsvinet på dit skød, så det vænner sig til din

lugt. Put gerne pindsvinet i et håndklæde.
• Lad pindsvinet snuse og undersøge lidt.
• Læg pindsvinet på ryggen og vent til det føler sig trygt og

stikker hovedet frem.
• Tålmodighed og ro er nødvendigt, når man skal give pindsvin

medicin.
• Stik forsigtigt sprøjtespidsen i pindsvinets mundvig, så langt

bag de bagerste tænder, du kan komme.
• Sprøjt roligt medicinen i munden. Hvis pindsvinet ikke synker,

så prøv at åbne et vindue. Frisk luft gør dem nysgerrige.

Giv ALDRIG medicin i 
drikkevandet. 

DET ER VIGTIGT, AT DEN ORDINEREDE DOSIS OVERHOLDES	  
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ORMEKUR 

Stort set alle unge og voksne pindsvin i naturen i Danmark har 
lungeorm og indvoldsorm. De bliver smittet, når de spiser orm, 
insekter og især snegle. 

Orm – især lungeorm – svækker pindsvin en hel del. 

Hoste kan være et tegn på lungeorm, som belaster pindsvinet. 

Vægttab, på trods af normal appetit, er et tegn på belastende 
indvoldsorm, og så SKAL der gives ormekur. 

Kort tid efter pindsvinet har fået ormekur, kan det begynde at hoste. 
Når de er frie for parasitter, heles og helbredes de hurtigere. Deres 
overlevelseschancer, mens de er i pleje, er betydelig større. De tager 
også bedre på i vægt. 

ER DU I  T V I V L  OM ORMEKUR ELLER EJ, SÅ KONTAKT 
DIN MENTOR ELLER SPØRG DIN DYRLÆGE!

Pindsvin smitter ikke med 
orm - hverken til andre dyr 
eller til mennesker. 



16	  

OPFLASKNING AF PINDSVINEUNGER 

Når du får pindsvineunger ind, er det meget vigtigt, at du holder dem 
varme. 

Lav en rede af uld eller andet blødt og varmt stof i en kurv, der er 
foret indvendig – eller en papkasse med avisstrimler. Husk at fjerne 
hæfteklammerne fra aviserne. 

Er pindsvineungerne kolde, så varm dem op i din varme hånd, på dit 
bryst eller maveskind. De bør IKKE varmes op på anden vis, da de 
ellers kan dø ved for hurtig og kunstig opvarmning. 

Giv ungerne sutteflaske-sprøjte hver 4. time eller minimum 4-5 gange 
i døgnet. Hvis ungerne ikke har åbnet øjnene endnu, er de under 14 
dage gamle. De vil drikke ca. 5-10 ml, alt efter om de er nyfødte eller 
en uge gamle. Jo ældre de er, des mere drikker de. 

Sørg for at lave modermælksblandingen korrekt. Vi bruger KMR. Put 
ALDRIG andet i, kun eventuelt lidt Zoolac, hvis de har tynd mave. De 
skal nok sige fra, når de er mætte. Det er vigtigt, at de får nok. 
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TOILETBESØG 

Husk at ’tisse ungerne af’ eventuelt både før madning og efter - se 
DVD. Du kan bruge madolie, når du ’tisser dem af’ eller baby creme 
-  ikke en tør finger! Og med forsigtighed. 

Og brug så ellers din logiske sans. 
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MADNING 

Sørg for at have to kurve eller to redekasser, så du ikke lægger den 
unge, der har fået mad ned til dem, der ikke har fået. Så har du styr 
på, hvem der har fået, og hvem der ikke har.  

På 14. dagen får ungerne øjne – og på ca. 16. dagen folder ørerne 
sig ud.  

Når ungerne har fået tænder, giver du opblødt Kitten 36 Baby Cat. 
Det skal være helt blødt – evt. blendet de første dage.  

Giv det bløde mad i et syltetøjslåg, da ungerne vil bide i kanten af 
skåle og ikke få deres mad. 

Hæld lidt KMR over den opblødte mad og hæld KMR i et syltetøjslåg, 
som de selv kan drikke af. 

HOLD ALTID RENT VED UNGERNE. 
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JOURNAL FOR: 
INDL.DATO:______________________ 

PLEJESTATION:______________ 

VÆGT        :______________________ KØN: HAN/HUN 

Indleveret af: Kendetegn: 
Adresse: 
By: 
Retur: JA / NEJ 
Diagnose:___________________________________ 
___________________________________________ 

Behandling:________________________________ 
__________________________________________ 

Orme 1 
d:________________ 
Orme 2 
d:________________ 
Orme 3 
d:________________ 

SKEMA 
Dato Vægt Medicin Notater 

Sat fri Død Til plejestation: 
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HVAD SIGER DYREVÆRNSLOVEN? 

Der er ingen tvivl om, at vi skal følge dyreværnsloven, men hvad siger 
den egentlig? 

• Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte,
lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

• Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt,
herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen
til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

• Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde,
at dyrets behov tilgodeses. Det skal sikres, at dyret har den fo r -
nødne bevægelsesfrihed, også under optagelse af foder, drikke og
ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overens- 

 stemmelse med deres behov. 
• Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang

om dagen.
• Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og

så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.
• Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse bortset fra uvæsentlig

smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge,
medmindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal
begrænses i videst muligt omfang.

• Behandles dyr uforsvarligt, kan politidirektøren give den ansvarlige
pålæg om dyrets behandling. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt
til skade, kan politidirektøren meddele pålæg om aflivning af dyret,
hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve.

• Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig
legitimation uden retskendelse adgang til et dyrehold. Politiet kan om
fornødent tage en sagkyndig med.

Dette er kun en lille del af loven, men vi forudsætter, at den følges. 

Er dette ikke tilfældet, kan der blive tale om en eventuel eksklusion 
som plejer. 

Iflg. Naturstyrelsen er  pindsvin et fredet dyr. 
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Mange dyr og planter trues af udryddelse. Derfor bliver de fredet. 
Kort sagt betyder det, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, 
jf. artsfrednings-bekendtgørelsen. 

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er 
givet tilladelse til at jage dem i henhold til jagtloven. 

Det er Naturstyrelsen, der fastsætter jagttiderne og afgør, hvilke 
arter, der må jages. Dem, der ikke er jagttid for, er dermed fredede. 
De fleste fuglearter er fredede, bl.a. alle rovfugle og småfugle samt 
de fleste vadefugle. 

Pindsvin er IKKE omfattet af jagttiderne, og betragtes derfor som 
fredede, og må ikke umiddelbart slås ihjel, medmindre der ligger 
en faglig begrundelse (dvs. fra en dyrlæge). 

Pindsvinevennerne i Danmark er også underlagt Naturstyrelsens 
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter, og pleje 
af tilskadekomment vildt, og der er i særdeleshed en meget vigtig 
paragraf, som vi gør opmærksom på, skal følges af alle vores plejere: 

Pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel 
§ 29. Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel må plejes med henblik 
på genudsætning. Genudsætning skal ske, så snart det skønnes, at 
vildtet kan klare sig selv. 

Stk. 2. Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning 
inden for en periode på 6 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som 
muligt. 

Stk. 3. Genudsætning af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel skal 
så vidt muligt ske på artens oprindelige levested. 

Det vil med andre ord sige, at vi kun må have pindsvin i 
fangenskab i max. 6 måneder, og så skal de sættes ud i naturen 
igen (dog ikke i hi-perioden). Skønnes det, at de ikke kan klare sig 
selv, er det nødvendigt, at de bliver aflivet af en dyrlæge. 



22	  

Vores retningslinjer er helt klare: I må ikke selv aflive – det skal 
foretages af en dyrlæge. 

Retningslinjer for brug af medicin iht. Bekendtgørelsen om 
dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr 

Opbevaring af medicin 
Du må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som du har fået 
gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af 
Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler. 

Du skal opbevare medicinen under rene og ordentlige forhold og den 
skal være utilgængelig for uvedkommende. 

For medicin, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en 
telefonkonsultation imellem to rådgivningsbesøg, gælder anvisningen 
fra det seneste rådgivningsbesøg. 

Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal 
lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet. Etiketten må ikke 
ødelægges eller fjernes. 
Lægemidler uden tilhørende etiket må ikke opbevares i besætningen. 

Det vil sige, at du skal opbevare den ordinerede medicin i den 
medfølgende emballage. 

Anvendelse af medicin m.v. 
Receptpligtig medicin skal anvendes i overensstemmelse med 
dyrlægens anvisning. 

Det vil sige, at du ikke må give receptpligtig medicin i andre doser end 
det, som dyrlægen har anvist. Du må heller ikke blande anden 
medicin med den, som du har fået ordineret, medmindre du har aftalt 
det med dyrlægen. 
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Antibiotika
Behandling af dyr med antibiotika må udelukkende finde sted, hvis 
behandlingen er rettet mod konkrete, diagnosticerede infektioner og 
har et helbredende sigte. 

Det vil sige, at det er ikke lovligt at give antibiotika forebyggende. 
Antibiotika må derfor kun gives ved tegn på infektion og i samråd med 
dyrlægen. 

Ormemidler
Til behandling af dyr, der har fået konstateret orm, kan dyrlægen 
udlevere eller ordinere antiparasitære medicin (= ormemidler). 

Hvis din dyrlæge har en god begrundelse, kan han/hun udlevere, 
anvende og ordinere ormemidler uden forudgående konstateret 
parasitbelastning. Dyrlægen skal i disse tilfælde føre optegnelser, der 
begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegn-
elserne skal opbevares i 5 år. Det er derfor din dyrlæges ansvar. 

Der må gives ormemidler ved symptomer på ormeangreb, såfremt de 
er behandlingskrævende. 

Det kan noget enklere forklares med, at man godt må opbevare 
receptpligtig medicin, som man tidligere har fået udskrevet af 
dyrlægen – blot den opbevares, hvor andre ikke kan få fat i den og 
under rene forhold. 

Man må kun give medicin i de doser, som dyrlægen har ordineret, og 
man må kun blande medicin, hvis det er aftalt med dyrlægen. Dvs. 
medicinering efter eget skøn er ikke tilladt. 

Disse retningslinjer  forventes at blive overholdt. 



24	  

RENGØRING 

Når du rengør dine kasser, skal de vaskes med Rodalon. 

Papkasser er lige til at smide ud, når dine pindsvin er genudsat. Og 
de må IKKE genanvendes. 

Når du er færdig med at pleje et pindsvin, skal du bruge håndsprit, 
inden du går i gang med et andet. Derved undgår du at overføre 
bakterier og virus.  

RENLIGHED ER EN VIGTIG TING. 

AFSLUTNING 

Sygdomme kan ikke beskrives i denne vejledning, da pindsvin kan 
fejle alt lige fra forkølelse, lungebetændelse, mellemørebetændelse, 
bylder, lungeorm, dårlig mave m.m. Deres lemmer kan komme til 
skade, og de kan blive bidt af hunde. 

De kan få svamp i huden, hvilket kan skyldes for dårlig udluftning i 
deres kasser/reder. Stort set alt hvad hunde, katte og andre smådyr 
kan fejle, kan også ramme pindsvin.  

Er du i tvivl, så kan du kontakte én af de plejeransvarlige, som 
bestyrelsen har udpeget. Navne og telefonnumre fremgår af listen 
over kontakter, som du har modtaget i din startpakke.

Vi håber, at du må få rigtig meget gavn af denne vejledning. 

Med venlige hilsner 
Bestyrelsen 

Pindsvinevennerne i Danmark 




