
Udsætningssteder

- Når du sætter pindsvin tilbage i naturen skal de naturligvis være sunde og raske. 

- Du skal kigge på den have/det område du sætter pindsvin ud i, og finde ud af om det er et sted 
med meget trafikerede veje, med bidske og/eller løse hunde eller med marker hele vejen rundt, 
for så er det rene dødsfælder for pindsvin. Markerne pga. landbrugsmaskinerne. 

- Kig om der findes buskads – gerne grenbunker, så pindsvin har gode gemmesteder. Der er 
også mere naturlig føde i tæt beplantning. 

- Bed dem du udsætter pindsvin hos om at lave palleboliger. Du kan sætte to pindsvin ind pr. 
EU-pallebolig, altså de store. 

- Bed også folk om at fodre med kattetørkost samt at stille frisk vand til pindsvinene hver dag. Vi 
fodrer rask væk fugle både sommer og vinter, så kan vi vel også fodre pindsvin i perioden 1. 
maj til 1. november – eller hvornår de nu dukker op og forsvinder igen. Pindsvin er natdyr, så 
foder sættes ud ved tusmørket eller inden man går i seng. 

- En stor fare for pindsvin er have-trådhegn, som de ofte hænger fast i, så disse skal være med 
huller på minimum 10 x 10 cm. Er hullerne mindre, kan man klippe en tråd og bøje den op, så 
finder pindsvinene selv ud af, hvor hullet er størst. 

- 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 skal man lægge fliser eller store sten hele vejen rundt, så 
pindsvinet ikke kan kravle ind under. 

- Huller i jorden er også en stor fare ligesom lyskasser eller kælderskakte i bygninger samt 
swimmingpools. Ved lyskasser og kælderskakte skal der placeres et uhøvlet bræt el.lign., så 
pindsvinene kan kravle op. Ved swimmingpools skal der fastgøres et bræt el.lign. som 
pindsvinene kan kravle op af. 

- Det er vigtigt ikke at bruge gift som fx sneglegift. Bruges dette fjerner man derved 
pindsvinenes naturlige fødekæde. 

- Er der ikke allerede pindsvin i området, men virker det ellers som et egnet sted på alle måder, 
sættes min. fire pindsvin ud – to af hvert køn. Er der pindsvin i forvejen, kan du godt sætte ét 
pindsvin ud. 

- Sætter du pindsvin ud i oktober skal vægten være minimum 600 gram. Pindsvin skal nemlig 
tære på fedtdepoterne, når de går i hi. 

Med venlig hilsen 
Pindsvinevennerne i Danmark 


