
Ønsker du og din familie at blive værtsfamilie til ét eller to pindsvin? 

Så kan I hér læse mere om, hvad det kræver at have de små dyr boende i sin have, så I kan beslutte jer, 
inden I søger om genudsætning. 

Da pindsvinet blev indleveret til plejeren, blev det gennemgået for skader og eventuelle sygdomme. Der 
er blevet brugt meget tid, omsorg og økonomi, før et pindsvin er klar til udsætning. Det er vigtigt for os, at 
pindsvinet har de bedst mulige betingelser for at kunne trives. 

Derfor har vi nogle krav/forventninger til værtsfamilien og den have, eller det sted, hvor vi udsætter. Som 
udgangspunkt bliver pindsvinene sat tilbage dertil, hvor de er fundet, men er stedet uegnet, så finder vi 
som regel et godt udsætningssted i nærområdet. 

Modtagerhaven: 

• Der skal være en bolig til pindsvinet. Hvis I får mere end 1 pindsvin skal der være en bolig til hver.
• I kan bygge boligen selv, eller købe en. Der findes meget inspiration på internettet, og på vores

hjemmeside: www.pindsvin.dk
• Boligen placeres i en rolig og skyggefuld krog af haven, gerne under en busk og den dækkes med

grene og blade.
• Pindsvinet støttefodres den første tid, for at fastholde det i haven.
• I får en såkaldt ”madpakke” med. Det er tørkillingefoder i poser á 400g
• I kan finde idéer til foderstationer på vores hjemmeside www.pindsvin.dk. Derved undgår I også at

fodre naboens katte.
• Frisk vand til pindsvinene hver dag. Giv aldrig mælk eller fløde.
• Ingen form for brug af gift i haven, såsom sneglegift, plantegift etc., se evt. www.giftfri-have.dk
• Pindsvinet skal have fred og ro og må ikke forstyrres.

Vi kan naturligvis ikke garantere, at pindsvinet, som vi udsætter i jeres have bliver boende eller vil holde 
til i haven i fremtiden. Pindsvin er vilde dyr, der går deres egne veje… men de er også magelige dyr, og 
tilbyder I bolig, vand og mad, så kan det have stor effekt, om det bliver boende, og endda tiltrækker 
andre pindsvin. 

Pindsvin er nysgerrige af natur og kan ikke forudse, at de er ved at komme i problemer. Derfor er det 
vigtigt, at I kigger kritisk på jeres have og omgivelser for at forebygge ulykker, så godt som muligt.  
Et pindsvin kan gå op til 3 km på en nat og udforske omgivelserne, så man skal kigge på området som 
helhed. 

http://www.pindsvin.dk/
http://www.pindsvin.dk/
http://www.giftfri-have.dk/


 
 
 

 
 

 
 
Hav fokus på følgende: 

 
• Steder med meget trafikerede veje. 
• Bidske eller løse hunde. Hold øje med din egen hund i aften- og nattetimerne. 
• Meget ”polerede” og minimalistiske haver er uegnede. Pindsvin finder deres mad (biller, larver 

osv.) i urørt bevoksning, kvasbunder, under væltede træer/brændestabler, i træstubbe osv. 
• Omkringliggende marker er rene dødsfælder for pindsvin, pga. landbrugsmaskinerne.  
• Have-trådhegn, som pindsvin ofte hænger fast i. Man kan klippe den nederste tråd over og bukke 

den op, eller man kan grave en lille tunnel under et fast hegn. Hullerne skal være minimum 10x10 
cm. 

• Fodbold- og jordbærnet hænger pindsvin også fast i.  
 Ved fodboldnet kan man sagtens klippe de nederste 10 cm af, uden at det betyder noget 

for spillet, men pindsvinet kan kravle under uden at sidde fast.  
 Ved jordbærnet kan man lægge mursten, fliser eller store sten hele vejen rundt, så 

pindsvinet ikke kan kravle ind under. Man kan også anvende filtdug i stedet – det giver for 
øvrigt også bedre vækstbetingelser for grøntsagerne. 

• Huller i jorden er en stor fare, ligesom dybe render. 
• Lyskasser eller kælderskakte i bygninger. Det er en god idé at placere et uhøvlet bræt el.lign.,  

så pindsvinene kan kravle op. 
• Swimmingpools, havebassin eller søer. Placér et ru bræt el.lign., som pindsvinene kan kravle op 

af. Det vil frøer og andre små dyr også sætte pris på. 
 
 

Hvis alt dette ikke har fået dig og din familie til at miste modet, så er I velkomne til at skrive en mail til 
udsaetning@pindsvin.dk. I mailen oplyses navn, adresse, telefonnummer samt en kort beskrivelse af 
jeres have-forhold.  
 
Jeres mail vil blive videresendt til plejere i jeres nærområde, men da der er lange ventelister, må I 
forberede jer på en vis ventetid, så vi beder jer være tålmodige.  
 
 

 
.         Med venlig hilsen       

Pindsvinevennerne i Danmark 
 
 

mailto:udsaetning@pindsvin.dk

