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Flyttet?
Husk at melde adresseændring 
hvis du flytter. Skriv en mail til:
medlem@pind svin.dk eller ring til 
vores kasserer Lone Læbel Ehlers 
mandag – onsdag kl. 18-19  
på tlf.nr: 30 14 16 62.

Donationer
Donationer er fradrags be ret-
tigede, da Pind svine ven ner ne 
i Danmark er godkendt efter 
ligningslovens §8a. Hvis du ønsker 
at give en donation til foreningen, 
og ønsker skattefradrag, så kan du 
maile dit cpr-nummer til: 
 kasserer@pind svin.dk eller ringe 
på tlf.nr: 30 14 16 62.

Ros eller ris
Har du kommentarer til bladet, 
eller en god historie, som du vil 
dele med os andre, så skriv til:
redaktoer@pind svin.dk

Fotos
Alle billeder er trykt med tillad else 
fra ejeren.  
Billeder hvor fotografens navn 
ikke er nævnt er enten givet af en 
fotograf, der ikke ønsker at blive 
krediteret eller er stockphotos.
Vi vil meget gerne have dine 
gode pind svinebilleder, i så høj 
opløsning som muligt. Send dem 
til: redaktoer@pind svin.dk

Medlemsbladet på mail
Hvis du ønsker det, kan dette 
medlemsblad fås digitalt på mail. 
Derved spar er vi penge på tryk og 
porto, og disse penge kan i stedet 
gå til foder og medicin.

Har du ikke tidligere oplyst din 
e-mailadresse, og ønsker du at 
modtage bladet pr. mail, bedes 
du venligst oplyse det ved at skri-
ve til: medlem@pind svin.dk

Bladet udgives af:
Dyreværnsforeningen Pind svine-
ven nerne i Danmark til dennes 
medlemmer.

Ansvarshavende:
Lissy Fisker.

Redaktion og Layout: 
Katrine Ida Olsson. 

Udkommer: 
2 gange årligt.

Trykt af: 
Freka Grafisk A/S – 7022 7026

Vi gør opmærksom på, at 
navngivne artikler udtrykker 
forfatter ens mening, som ikke 
nødvendigvis er den samme som 
redaktionens, samt at indsendte 
indlæg af og til forkortes. Efter-
trykt med kildeangivelse tilladt. 
ISSN 1398-2427.

PIND SVINEVENNERNE
I DANMARK

Foreningen blev stiftet d. 24. november 1993 af Kirsten Fournais, der 
trak sig som formand i 2013. Foreningen blev stiftet til følgende formål: 

1:  At opnå større udbredelse af viden om pind svins levevis, og hvordan 
vi bedst værner om dem.

2:  Pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nød lidende dyr.

3:  Deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og  
fremme af miljøet.

4:  Orientere relevante myndigheder og værn 
 om vores erfaringer om naturen.

5:  Sørge for det bedst mulige økonomiske grundlag, for opgavernes 
udførelse er til stede.

Frydenlunds Allé 75, st. th. 8210 Århus V
www.pind svin.dk ● pind svin@pind svin.dk
CVR nr. 27315135
Formand Lissy Fisker, telefon: 30141663 (mandag og fredag kl. 12-14)
Mobilepay: 30 14 16 62
Skjern Bank: 7780-2121176 

PRAKTISK INFORMATION 
TIL MEDLEMMERNE

BESTYRELSEN 
Formand:  
Lissy Fisker
Næstformand:  
Ole Hansen
Kasserer:  
Lone Læbel Ehlers
Øvrige  
bestyrelses medlemmer:
Hanne Skou, 
Mette Christensen, 
Aslaug Bugge
Suppleanter:  
Desa Desancic
Katrine Ida Olsson

https://www.pindsvin.dk
mailto:pind%C2%ADsvin%40pind%C2%ADsvin.dk?subject=
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I vores efterårsudgave har vi denne gang fokuseret på vores frivillige, for uden dem 
kan vi ikke hjælpe pindsvinene. Jeg håber at artiklerne vil interessere og inspirere 
dig. De bedste hilsner, Katrine Ida Olsson – redaktør af Pindsvinevennen.

TAK FORDI DU HAR VALGT AT 

MODTAGE BLADET DIGITALT

For at gøre det lettere for 

dig, har vi gjort indholds

fortegnelsen og alle  

web og mail adresser  

til links
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For alle vores pind svineplejere har 
der været rigeligt at gøre  
– og mere til. 

Ikke mindst på grund af den lange tørkeperiode, som 
var ved at tage livet af rigtig mange pind svin, der 
manglede både vand og føde.
Dette affødte – heldigvis – en stor interesse fra 
medier nes side, så der i tide blev råbt ”vagt i gevær”. 
Vi har derfor oplevet, at de fleste der har haft mulig-
heden, har stillet både vand og foder ud til pind-
svinene. Vi er rigtig glade for, at Danmarks befolkning 
på den måde har taget ”opgaven” til sig, og været 
med til at hjælpe de små fredede dyr.

Dernæst den store regnmængde, som senere faldt 
lokalt i mange områder, og som medførte oversvøm-
melser. Dette var tilmed i perioden, hvor der var 
mange nyfødte unger, som dermed var i fare for at 
drukne. 
Alt det har givet ekstra pres på plejerne, og travlhed 
på telefonerne hele vejen rundt. Vi har også kunnet 
mærke det i bestyrelsen, med henvendelser fra såvel 
TV og aviser, som gerne ville have udtalelser, samt 
privatpersoner landet over, der havde behov for gode 
råd og vejledning. Personligt har jeg haft henvendel-
ser, lige fra TV2 Bornholm, til Ringkøbing Dagblad og 
Ritzau´s Bureau. Det har ikke været kedeligt.

Vi nåede heldigvis at søge efter nye plejere i tide, og 
det har resulteret i, at vi nu har 125 registrerede ple-

jere. Velkommen til hver og én af jer, og held og lykke 
med opgaven.

PID har oven i købet også fået sin første ambassadør, 
nemlig Monique Spartalis, som gerne vil hjælpe os 
med at promovere foreningen. Det er vi rigtig glade 
for, og meget beærede over. I kan læse mere om 
Monique inde i bladet.

Den 24. november i år har PID 25 års jubilæum. Det 
var også en opgave, bestyrelsen lige skulle have 
plads i sommer-kalenderen til at arrangere. Det glæ-
der vi os rigtig meget til at fejre. Gerne sammen med 
så mange som muligt af jer. For at gøre det mest 
praktisk, har vi valgt at lægge arrangementet på Fyn, 
så alle har – næsten – lige lang transporttid. 

PID har et nogenlunde stabilt antal medlemmer – i 
skrivende stund - 2.335. Og antallet af plejere er 
forøget med 47% på et år! Vi nyder travlheden, og 
udviklingen i foreningen. 

Jeg vil gerne, på bestyrelsens vegne, rette en tak 
til alle findere af nødstedte pind svin, som vælger at 
hjælpe ved at rette henvendelse til Pind svinevennerne 
i Danmark. Og jeg vil også sige tak til foreningens 
plejere, nye såvel som erfarne, telefonvagter, chauf-
fører og alle andre, der arbejder frivilligt for at redde 
pind svinene. Alle skal I vide, at I er lige vigtige, på 
jeres forskellige områder, for pind svinenes fortsatte 
velfærd, og foreningens videre virke og trivsel.

VARM TAK til alle, der hjælper pind svin i nød.

EN TRAVL OG TURBULENT  
SOMMER…
Af Lissy Fisker, formand for PID

LEDER
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25 års
Jubilæum

Kære Pindsvinevenner,
 
Den 24. november 1993 så foreningen første gang dagens lys, og i den anledning holder vi en festlig 
jubilæumsreception på selve dagen.
 
Vi håber, at du vil være med til at markere dette flotte jubilæum.
 
Der vil være et lettere traktement til at stille den lille sult og tørst. Vi serverer også flotte festtaler, under-
holdning og en lille konkurrence, hvor man kan vinde spændende præmier. Du får chancen for at møde 
foreningens mange frivillige og få en snak med dem om deres oplevelser.
 
Vi glæder os til at se dig, 

mange hilsener,
Bestyrelsen.

Tilmelding
Der er begrænset plads og af hensyn til  
forplejningen er tilmelding bindende.
 
Deltagelse i jubilæet koster kun 50 kr.,  
som skal indbetales til Mobilepay 30141662  
eller til Skjern Bank, reg nr: 7780 konto: 2121176.  
Mærk overførslen: jubilæum samt dit navn i referencefeltet. 
Pengene går til dyrene.
 
Svar udbedes senest den 5. november 2018  
til kasserer@pind svin.dk

Hvor og hvornår
Lørdag den 24. november  

kl. 13.00-17.00
Odeon Konferencecenter, 

Restaurant Schiøtz,  
Odeon Kvarter 1,  

5000 Odense.

Parkering findes ved konference centeret,  
hvor der betales en parkeringsafgift  

direkte til centeret.

mailto:plejeransvarlig%40pindsvin.dk?subject=
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Et af vores medlemmer, Pia Skov, sendte os den dej-
ligste mail og takkede for plejernes store indsats og 
gode forklaringer. Det varmer om hjertet, og det er 
ikke en kliché, når jeg returnerer taknemmeligheden 
og siger ”kære Pia - og alle I andre "findere“ - tusind 
tak for jeres hjælp!” 

I daglig tale kalder vi alle de der finder pindsvin for 
"findere".

Hvis I "findere" ikke fandt de nødlidende dyr og tog 
jer tid til at ringe efter hjælp, så ville plejerne få langt 
færre pindsvin at hjælpe. Så forsæt det gode arbej-
de med jeres skarpe øjne og spred budskabet, om at 
holde godt øje med pindsvinene. 
Ring til akuttelefonen, hvis pindsvinet udviser unormal 
opførsel, f. eks. går ude i dagslys eller ligger passive 
hen på græsplænen/fortovet. 

Pia vil gerne være pindsvineplejer, men har desværre 
ikke tiden til det. I stedet hjælper hun på en anden 
måde. Pia ejer en 44.000 kvadratmeter stor grund 
nær Vejle, som hun har omdannet til et naturreservat.

Det er hjem for mindst 60 forskellige vilde fugle. 
Flager musene fester med pindsvinene om natten. 3 
egern sørger for underholdningen, imens 2-3 hare-
par med killinger hygger sig på engen. Ræven spiser 
stikkelsbær i haven og adskillige rådyr tager for sig af 
prydplanterne. Derudover er der også mange andre 
spændende dyr, store og små, som ligeledes holder 
biodiversiteten i god balance. 

Sådan nogle steder har vi brug for mange flere af, for 
det er perfekte hjem for pindsvin og de andre dyr. Det 
er et godt hjem, så godt at Pia kun har set pindsvine-
ne en håndfuld gange tidligere, fordi der er så meget 
kvas at gemme sig i.

En dag i juli bemærkede hun dog et halvstort pind-
svin ved en kvasbunke og nogle dage senere fandt 
hun 3 forladte unger i sommervarmen. Hun ringede 
til vores akuttelefon, hvor telefonvagten og en plejer 
hjalp og vejledte hende. 

Ungerne blev hentet og efter en måned med suttefla-
ske og moderlig omsorg hos en plejer, kom ungerne 
tilbage til Pia, som i mellemtiden havde bygget boli-
ger til de små. 

Det var en stor dag for Pia, da de 3 unger kom 
hjem - to hanner og en hun. Det var første gang hun 
havde et pindsvin i hænderne og den lille pindsvine-
pige kravlede to gange ind i Pias ærme, da den 
skulle sættes ud. Så kan man ikke andet end at blive 
varm om hjertet.

Stedet er populært og udover de 3 unger, gjorde en 
anden familie bestående af 5 pindsvin også deres 
entré. De besluttede sig for at flytte ind i stalden og 
meget gæstfrit blev der redt op til dem med kvas i et 
hjørne. En personlig indgang blev skåret i døren, så 
mutter ikke skulle risikere at sidde fast, når hun fulgtes 
med ungerne, der jo nemmere kunne klemme sig ind 
under stalddøren. 

Kære Alle Pind svinevenner!I skal have den største og varmeste tak for Jeres fantastiske indsats...
I har lært mig, hvordan jeg kan gøre endnu mere for at hjælpe de skønne dyr.

Her er en lille hyggelig historie fra mit Naturreservat...
De bedste hilsner fra Pia Skov

MANGE MÅDER AT 
HJÆLPE PIND SVIN

Brev fra Pia Skov, „finder"
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Det er svært at sige med sikkerhed, hvorfor pind-
svinene pludselig viste sig i dagtimerne, men et 
godt bud kunne være, at de ikke har kunnet finde 
nok snegle og orme i den tørre jord, så sult (og 
tørst) har drevet dem ud i dagslyset. 
Sult bliver dog ikke et problem fremover, for 
efter kyndig vejledning har Pia bygget intet 
mindre end 9 foderhuse, hvor der nu er daglig 
adgang til vand og mad.

Det er naturligvis ikke alle, der kan tilbyde så 
mange kvadratmeter, men alle med en have kan 
efterlade en kvasbunke og sætte vand og evt. 
kattemad ud, og det gør en kæmpe forskel for 
pindsvinene. 

Tak Pia, for dine rosende og opbakkende ord og 
tak for din store indsats med at fodre og bygge 
boliger!

Hvis du også har fået lyst til at bygge pindsvine-
huse i din have, så kan du finde vejledning i print-
selv-hæftet „Det vidunderlige pindsvin“ på vores 
hjemmeside: pindsvin.dk/ompindsvin.

Tekst af: Katrine Olsson, redaktør i PID

Alle billederne er fotograferet af: Pia Skov.

Pia har bygget gemmesteder og der står altid vand 
og mad til pindsvinene rundt omkring på grunden. 

Selvom der er fri buffet finder pindsvinene 
det meste af maden selv. 

Skov, der får lov at spire og forrådne,.og enge med 
vilde blomster er grundlaget for liv og biodiversitet.

Mange forskellige dyr slukker tørsten i åen, der 
løber igennem eng og skovbryn på Pias grund. 
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Den første kontakt de fleste mennesker får med 
Pindsvinevennerne i Danmark er igennem vagttele-
fonen, hvor beredte og imødekommende mennesker 
på frivillig basis, sidder klar døgnet rundt til at vejlede 
dem, der finder et pindsvin. Hvis pindsvinet har brug 
for mere hjælp end hvad man bare kan vejlede om, så 
henviser telefonvagten til en plejer. 
Plejeren og finderen aftaler det videre forløb. Hvis fin-
deren ikke selv har mulighed for at aflevere pindsvinet 
til plejeren, træder en frivillig chauffør til. 

Gerda er én af de søde frivillige, som du kan komme 
til at tale med, hvis du står med et pindsvin, der har 
brug for hjælp. Hun er 78 år, bor på Fyn og har været 
medlem i foreningen i omtrent 15 år. I al den tid har 
hun også været pindsvineplejer.
For 5 år siden blev Gerda spurgt, om hun kunne tage 
en vagt på vagttelefonen, da det var lidt knebent 
med folk og siden da har hun trofast besvaret telefon-
vagten to aftener om ugen fra 18-22. 

”Der er heldigvis kommet flere folk til, så jeg har altid
kunnet få min vagt byttet væk, når det var nødven-
digt. Dog er der stadig ikke for mange personer til at
tage telefonvagterne, så jeg sidder her altså endnu“,
fortæller Gerda, der udover sin store indsats ved vagt-
telefonen også plejer pindsvin i sin ladebygning. Ikke 
mindre end 96 pindsvin har hun passet og genudsat i 
2018, og vi er stadig kun i oktober.

Travlheden på vagttelefonen afhænger meget af 
tidspunkterne på dagen. Man kan følge hundelufter-
nes døgnrytme, da det ofte er hundene, som finder 
pindsvinene. Desuden ringer mange også mellem kl. 

17 og 18, når de kommer hjem fra arbejde. På en travl 
vagt taler Gerda med op til 20 personer, men normen 
er 6-7 stykker. 

”I takt med at flere får kendskab til foreningen, er der 
også flere, der ringer ind”, fortæller Gerda. ”Det er jo 
kun positivt, for ét af foreningens formål er at sprede 
kendskabet til pindsvin og redde så mange pindsvin 
som muligt”. Behovet er i dag så stort, at vi forventer, 
der i løbet af de kommende måneder vil være flere 
telefonvagter på vagt samtidigt.

Teknologien har udviklet sig igennem foreningens 25 
år. Engang var det foreningens daværende formand 
og stifter Kirsten Fournais, som døgnet rundt tog imod 
samtlige opkald. Da hun trådte tilbage som formand, 
blev vagttelefonen ”født”. Vi fik 2 vagter til at besvare 
opkald, men sidenhen fik vi flere vagter, og der blev 
oprettet en vagtplan. Der blev oprettet viderestilling 
fra vagttelefonen til privattelefonerne. I år blev omstil-
lingssystemet fornyet endnu en gang og bliver vare-
taget af et telefonselskab, der automatisk sørger for 
viderestilling til den rette person.

”Det er smart, for så glemmer man ikke at logge sig 
af sin telefonvagt og bliver derfor ikke ringet op på til-
fældige tidspunkter. Nu skal man ikke gøre andet end 
at huske, hvornår man har vagt og så være klar til at 
tage telefonen“, fortæller Gerda. 

Det er mange forskellige mennesker, der ringer ind til 
vagttelefonen, og det kan godt kræve lidt tålmodig-
hed, da de fleste aldrig har haft et pindsvin i hæn-
derne før og så vejleder telefonvagterne i pindsvine-
førstehjælp. Mange vil gerne passe pindsvinet selv og 
i visse tilfælde er det også muligt, men det er et vildt 
dyr, der kræver erfaren pleje, så for det meste er vag-
ten nødt til at insistere på, at pindsvinet kommer til en 
erfaren plejer. Arten er jo fredet, og det er afgørende, 
at så mange pindsvin som muligt overlever.

Selvom nogle findere ikke er helt tilfredse med at 
skulle aflevere pindsvinet, så er langt de fleste 

meget glade og taknemmelige for telefon-
vagterne og plejernes indsats, så det er en 
meget positiv oplevelse.

Gerda fortæller om en juleaften, hvor der blev 
ringet ind. En familie havde fundet et pindsvin, 

Det hele starter med at finderen ringer ind til

VAGTTELEFONEN
Interview med Gerda – én af foreningens stemmer
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der pga. sult var vågnet af sit vinterhi. De blev vejledt 
i foder og varme til pindsvinet og bragte det så ind 
første juledag. Manden var så imponeret over, at der 
sad folk klar juleaften, at han havde taget en flaske vin 
med. ”Den var velfortjent”, sagde han. Selvom vi ikke 
gør dette arbejde for vin, men for pindsvinenes skyld, 
så er det nu dejligt sådan at blive påskønnet. 
- Pindsvinet fik et nyt vinterhi, med kost og logi, i Ger-
das stald og da det igen var mæt, lagde det sig til at 
sove og til foråret blev det genudsat. 

5 HURTIGE OM  
TELEFONVAGTERNE  
Vagttelefonen er døgnåben og 
teamet består lige nu af 12 telefon
vagter; 2 er afløsere og 10 har fas
te vagter og vi søger flere frivillige!

Det er ikke nødvendigt at have 
praktisk erfaring med pleje af 
pindsvin. 

En god telefonvagt er: 

 ● God til at tale med mennesker

 ● Tålmodig

 ● Imødekommende

 ● Stabil

Vi mangler nogle til at passe telefonen. Det drejer sig især, men ikke udelukkende, om vag-
ter om formid dagen og eftermiddagen fra kl. 8-13 eller 13-18. 
I højsæsonen, fra juli-oktober, er der meget travlt, så der kan man ikke regne med at kunne 
lave andet, imens man har vagt. Om vinteren er der færre opkald, da de fleste pindsvin er i hi.

Ønsker du at hjælpe pind svin og vejlede mennesker, uden at skulle ud ad døren eller pleje 
sår, så er dette frivillige arbejde måske noget for dig.
Du skal skal være imødekommende, stabil og kunne afsætte nogle faste timer hver uge.

Det er nødvendigt at kunne bruge en PC eller smart-phone, da vi har en oversigt over 
plejerne liggende på et digitalt kort, som bruges af telefonvagt erne. Ligeledes tilslutter vi os 
omstillingen via en app.

Er du interesseret, så send en mail, hvor 
du skriver dit telefonnummer og lidt om 
dig selv til vores plejer- og telefonvagt-
ansvarlige Aslaug Bugge på mailen: 
plejeransvarlig@pindsvin.dk

VIL DU VÆRE TELEFONVAGT?

...Tak fordi du  
ringer! Har du  

lavet førstehjælp  
for pindsvin før?

mailto:plejeransvarlig%40pindsvin.dk?subject=


9 Pindsvinevennen nr: 2

Næste led i missionredpind svin er

CHAUFFØRERNE
Interview med Desa – én af dem der får foreningen til at køre

Vi har spurgt én af vores frivillige chauffører Desa, om 
hun kan fortælle lidt om at være chauffør.
Desa kom i kontakt med os via velgørenhedsarbejde, 
der bl.a. inkluderede indsamling af aviser, som plejer-
ne kan bruge til at lægge i bunden af de syge pind-
svins bure. Hun ringede til én af vores vagttelefonister 
Lena for at forhøre sig om, hvordan hun kunne afleve-
re de mange aviser hun havde indsamlet. Lena blev 
så imponeret over Desa’s hjælpsomhed og engage-
ment, at hun spurgte om Desa ikke kunne tænke sig 
at blive chauffør for os.

Ikke helt uinteresseret spurgte Desa om, hvad det 
indebærer at være chauffør. Lena fortalte, at man 
bliver skrevet på en liste (der opbevares efter den 
nye Persondata Forordning). Man fortæller, hvor stor 
radius fra hjemmet eller arbejdsplads, man er villig til 
at køre i, og eventuelt et tidsrum. Når man først er 
blevet registreret, vil man blive ringet op af en plejer, 
når behovet opstår. Har man ikke lige mulighed for at 
køre, kan man altid sige nej.

Desa kan godt lide at køre bil og hjælper så mange 
dyr som hun kan, så hun takkede ja til at blive chauf-
før. Sidenhen er hun også blevet telefonvagt og 
chaufførkoordinator, så nu er det hende, du får fornø-
jelsen af at tale med, hvis du melder dig som chauffør. 

Hvordan er det at være chauffør?
Det er både meget givende og også hårdt nogle 
gange, fortæller Desa. Hun har oplevet, at et par pind-
svin døde under transporten eller lige efter, de nåede 
frem til plejeren. Det skærer én i hjertet, men det bliver 
opvejet af alle de pindsvin, der får det godt igen. 

Man møder mange forskellige mennesker og det er 
en fornøjelse at tale med folk, især børn, om forenin-
gen og pindsvinene, når det ikke er akutkørsel.

Desa fortæller yderligere, at der altid er brug for 
chauffører. Især i Jylland mangler vi frivillige, som vil 
køre lidt længere ture. Der er pt. 80 chauffører i hele 
Danmark. 
Hun kører selv op til 3 ture om ugen i højsæsonen, 
men om vinteren er det ca. en gang om måneden. 
Travlheden afhænger meget af området man bor i, 
nogle chauffører kører kun et par ture om året. 

At være chauffør er en god mulighed for at gøre en 
vigtig indsats for dyr, selvom man ikke har mulighed 
for at give mange timer eller pleje. Hver eneste tur, 
om man kører få eller mange, gør en forskel for det 
pindsvin som bliver hentet. En frivillig chauffør lægger 
selv bil til, og betaler selv brændstoffet, da forenin-
gen ikke har økonomiske midler til at dække brænd-
stofomkostningerne.

En chauffør bringer pindsvin fra finder til plejer, når finderen ikke selv har 
mulighed for at køre. Chaufføren får ofte et fast samarbejde med de ple-
jere, der bor i nærheden. Det giver den gode oplevelse af, at vi er flere 
om opgaven og sammen redder pindsvinene.  

Denne lille fyr blev fundet i en skakt hjemme hos en 
af TV2 Østjyllands journalister, som ringede til Desa.

Foto: Søs Kjeldsen.

VIL DU VÆRE  
CHAUFFØR?
så læs mere og kontakt 
Desa via vores webside 
pind svin.dk/chauffoer 

https://www.pindsvin.dk/chauffoer
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Foto: Unik-tv.dk

I september måned blev vores formand Lissy kontaktet 
af Unik-tv.dk, som er web-tv produceret for og af udvik-
lingshæmmede borgere, primært fra Vejle-området.
Et TV-hold bestående af 2 udviklingshæmmede samt 
den daglige leder ville meget gerne lave et indslag 
om pindsvin, fordi man havde hørt meget om pind-
svin, som var i nød i sommers, da der var tørke. 
Så vi sendte filmholdet ud til Anne, som er plejer i 
Fredericia. Hun blev bl.a. spurgt til hvilke skader 
pindsvinene kommer ind med, hvordan vores plejere 

Den varme tørre sommer resulterede i, at Pindsvine-
vennerne fik rigtig mange opkald og plejerne har haft 
rigeligt at gøre. Heldigvis var vi lidt på forkant og fik 
rekrutteret ekstra plejere, men vi kan stadig bruge 
mange flere!
De nye plejere fik deres ilddåb med opflaskning af 
moderløse unger eller pindsvin, der var dehydrerede 
af tørken. At pleje unger er en af de rigtig hjertevar-
mende, men også meget tidskrævende opgaver.
Pleje af pindsvin kræver plads i hjemmet til bure og en 
arbejdsstation, tid, overblik og et stort stærkt hjerte. 

behandler dem, og hvad der sker, når dyrene sættes 
ud i det fri igen.
Det blev en hyggelig dag hos Anne, og de 2 unge 
mænd Frank og Johan, der var nogle søde og seje 
gutter, havde trods deres handicap gjort sig rigtig 
mange fine tanker om, hvordan de kunne formidle 
tingene videre. 
Deres film vil blive offentliggjort på deres egen kanal 
www.unik-tv.dk når den er klar, og man vil også kunne 
se den, både på vores hjemmeside og på Facebook.

Det er ikke for sarte sjæle, når der skal fjernes spy, ren-
ses og plejes sår. Men arbejdet bliver belønnet med 
glæden ved at se blive helbredt og komme tilbage i 
naturen.

De mange nyankomne plejere har givet anledning til 
fornyelse af vores mentorordning, hvor vi etablerer 
lokale netværk, som vil forene plejerne med de andre 
frivillige og skabe et bedre fællesskab. Har du lyst til 
at være med, så læs mere på pindsvin.dk/frivillig

ANNE	FIK	BESØG	AF	UNIK-TV.DK

Vi er så taknemmelige for vores

NYE PLEJERE
og den ekstra indsats de erfarne plejere lægger i at oplære de nye.

http://unik-tv.dk/2015c/
https://www.pindsvin.dk/nyheder
https://www.facebook.com/Pindsvinevenner/
https://www.pindsvin.dk/frivillig
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 Pind svinevennerne har fået sin første

AMBASSADØR

En ambassadør er af stor betydning for vores arbejde 
med at skabe øget kendskab til pindsvins levevis og 
gøre folk opmærksomme på, at det er et fredet dyr, 
som vi er nødt til at arbejde for at bevare. Vi er der-
for meget glade for samarbejdet med Monique, og 
byder hjertelig velkommen i foreningen.

Monique er kendt som RnB- og gospelsanger, teater-
skuespiller og foredragsholder. Hun har medvirket i 
flere film- og teaterstykker for børn, bl.a. er hun stem-
men bag den populære sang ”Vindens farver” fra 
Disneys Pocahontas.

Hun er uddannet lærer i religion og dansk, psykote-
rapeut, master i NLP samt Life- og Businesscoach. 
Monique har også sin egen børne-App Monique’s 
Verden, som er fyldt med videoer af de kendte, og 
mest elskede børnesange, samt eventyr og historier.

Monique vil rigtig gerne hjælpe dyr og i august 
måned bragte ugebladet Her & Nu et langt interview 
med Monique og én af vores plejere Mie. Læserne fik 
et godt indblik i foreningens arbejde med pasning og 
pleje af pindsvin, og Monique fortalte om sine dejlige 
barndomsminder med pindsvin i forældrenes have. 

Monique udtaler:
“Jeg elsker pindsvin og de er for mig, uvægerligt 
forbundet med dejlige minder fra min barndoms 
have. Det var så hyggeligt med deres små lyde 
og puslen, og dengang var der masser af 
pindsvin. I dag er virkeligheden en anden, 
og der er radikalt færre pindsvin i Danmark 
end i slut tresserne, hvor jeg voksede op. 
Det betyder, at generationer efter os, 
ikke får de samme fine oplevelser. Det 
synes jeg vil være så trist. Derfor støt-
ter jeg Pindsvinevennerne i Danmark, 
for at gøre opmærksom på, at vi alle kan 
gøre en forskel, så vi kan beholde dette 
vidunderlige dyr, i mange generationer frem”.
Monique, sangerinde.

"...der er radikalt færre pindsvin i 
Danmark end i slut tresserne, hvor 
jeg voksede op. Det betyder, at genera
tioner efter os, ikke får de samme fine 
oplevelser..."

I sommer – mere specifikt den 18. juli præsenterede vi vores nye ambas-
sadør for foreningen, idet sangerinden Monique Spartalis havde taget 
positivt imod vores henvendelse om at hjælpe os med at udbrede viden 
om pindsvins levevis og de farer, som de er udsat for hver dag. 
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Du behøver ikke at være kendt eller kunne pleje sår 
for at være til stor hjælp for pindsvinene. Al slags 
hjælp er uvurderlig. Pindsvinene har i høj grad brug 
for, at folk får mere viden om dem og foreningens 
arbejde, for at bevare dem i den danske natur.
Det er ikke nødvendigt at være plejer, det vigtigste 
er at man har lyst til at tale med folk om de kære dyr. 

Når du læser dette blad, er du allerede godt informe-
ret, og vi hjælper naturligvis med yderligere informa-
tion og vejledning. Dét, som folk typisk gerne vil vide, 
når de møder Pindsvinevennerne ude til foredrag, 
markeder og messer er, hvad dyrene spiser og hvor-
dan de passer bedst på dem i deres egen have. 

Du kan gøre en stor forskel som formidler og samtidig 
få nogle hyggelige timer sammen med andre frivilli-
ge. Hvis det er noget for dig så skriv en mail til os på:
event@pindsvin.dk 

POPULÆRE SPØRGSMÅL: 
 ● Hvad spiser pindsvin? 

 ●   Jordinsekter,Snegle, orme  
og ådsler.

 ●  Hvordan får jeg pindsvin i  
min have?

 ●  Ved at efterlade bladbunker 
og sørge for, at der er vand og 
eventuelt kattetørfoder til dem.

 ●  Hvad er de værste farer for 
pindsvin?

 ●  Haveredskaber, insektgift, hunde 
og biler.

Vi savner frivillige

FORMIDLERE
der har lyst til at fortælle om pindsvin

Har du lyst til at lære børn hvad de skal gøre - og ikke gøre, 
hvis de finder et pindsvin og kan du lide at tale med folk på 
markeder og messer? Så har vi brug for dig til at fortælle om 
pindsvin og foreningens arbejde. 

OBS. Vi tager ikke levende pindsvin med til events eller foredrag, for det er vilde dyr og det ville stresse dem 
meget, men vi har brochurer, roll-ups og andre materialer som folk kan se nærmere på.

mailto:event%40pindsvin.dk?subject=
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HVAD LAVER PINDSVIN OM DAGEN?
De ligger og sover i deres reder så længe de ikke bli-
ver forstyrret. Hvis de bliver nødt til at flytte sig fra 
deres skjulested, så vil et raskt pindsvin aktivt søge 
efter et nyt sted at gemme sig indtil solen går ned.

ER PINDSVIN ALTID SYGE, NÅR DE SES 
I DAGSLYS?
Pindsvinet er et natdyr, og færdes derfor ikke naturligt 
ude i dagslyset. 
Der kan herske forvirring om hvorvidt pindsvin må 
være ude i dagslys eller ej, da der jo er mange gode 
billeder af pindsvin som er fotograferet i dagslys, så 
enten har fotografen været heldig, eller 
det kan være arrangerede billeder.

Er de er ude om dagen, er 
det oftest fordi de mangler 
føde, vand eller er blevet 
forstyrret på deres skjule-
sted. Så længe pindsvinet 
opfører sig normalt, er 
det ikke nødvendigt at 
tage det ind, men hold 
øje med pindsvin, der er  
ude om dagen. 

Hvis det er meget varmt, som det har været i 
sommer, kan pindsvinet også forlade reden, 
og netop i år blev der fundet mange dehy-
drerede pindsvin, som efter at have fået 
hjælp blev sat ud igen.

Pindsvinet skal være aktivt søgende. Hvis 
det bare lægger sig i solen, er det fordi 
det er sygt eller kommet til skade, og så 
skal det selvfølgelig have hjælp. En del fin-
dere har faktisk oplevet pindsvin pludselig 
liggende foran deres dør, ofte liggende på 
siden og kigge bedende op på finderen. 
Så er det helt klart, at der er noget galt, for 
det er ikke en normal adfærd.

HVORDAN UNDGÅR PINDSVINENE 
FLUER OG SPY TIL DAGLIG?
Fluer er mindre aktive om natten, så fluer er generelt 
ikke et problem for pindsvin. Hvis fluer lægger æg 
på pindsvinet, så skyldes det, at pindsvinet har et 
dårligt immunforsvar, evt. på grund af en skade eller 
sygdom. Når det er tilfældet, så udskiller pindsvinet 
et enzym, der tiltrækker fluen. Fluen lægger sine æg 
på de ”bløde” steder, såsom ved hovedet, bagenden 
eller på underkroppen. 
Æggene vil i løbet af et døgn udvikle sig til maddi-
ker, der begynder at spise af pindsvinet. Pindsvinet 

har ikke den refleks i huden, som de fle-
ste andre dyr har, nemlig at kunne 

bevæge huden, så fluerne fly-
ver igen. Spyfluer er aktive 

ved temperaturer der er 
højere end 18 grader, 
så denne varme som-
mer har været hård 
for pindsvinene.

SPØRGSMÅL FRA MEDLEMMER
Undrer du dig over noget om pindsvin, som du ikke har kunnet finde svar 
på, så skriv til os og vi vil gøre vores bedste for at finde svaret til dig.  
– Hvis det er et akut spørgsmål skal du selvfølgelig ringe til vagttelefonen på: 30 14 16 65.

SEND DIT SPØRGSMÅL TIL: REDAKTOER@PINDSVIN.DK

mailto:redaktoer%40pindsvin.dk?subject=
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VI ER VILDE 
MED PINDSVIN 
OG TING MED 
PINDSVIN...
Derfor har vi fået lavet nogle ting 
som kan sprede passionen for de 
små dyr, de kan findes på vores 
webshop: www.pindsvin.dk/shop

Til små og store kreative pindsvine
venner har vi lavet en malebog 
med 24 unikke tegninger.
MaleBog: 65 kr.

Med en vægkalender for 2019 fyldt 
med pindsvin, kan du glæde dig 
over de små fyre året rundt. 
A4 vægkalender m. ugenumre: 70 kr.

Disse pindsvin spidser blyanter og 
opsamler spånerne. En sjov og 
praktisk gave, som fås i flere farver. 
Blyantspidser: 25 kr. pr. stk.  

Hold halsen varm med dette yndige 
tørklæde dekoreret med søde pind
svin. Farven kan variere fra fotoet. 
Tørklæde: 70 kr.  

https://www.pindsvin.dk/shop


AFS:  PIND SVINEVENNERNE I DANMARK 
Frydenlunds Allé 75, st. th. 8210 Århus V

Vi vil gerne sige tak til vores SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE, der gør en stor forskel i vores arbejde 
med at redde pind svin. Du kan trykke på logoerne og læse mere om dem på deres hjemmesider.

http://www.freka.dk
https://www.biosa.dk
https://www.royalcanin.dk
https://gls-group.eu/DK/da/home
https://www.petworld.dk
http://www.farstrupvildtpleje.dk
https://www.essentialfoods.dk
https://www.kruuse.com/en.aspx
http://www.brockworthhedgehogrescue.co.uk
http://www.wildhogshedgehogrescue.org.uk
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