
 
 
 

 
 

Kære pindsvinefinder 
 

Mange tak, for at du har givet dig tid til at hjælpe et pindsvin i nød. 
 
Ønsker du at få ”dit” pindsvin tilbage efter endt behandling, kan du aftale det med plejeren. 
Der er ingen sikkerhed for, at pindsvinet vil overleve, men du vil blive kontaktet af plejeren, 
når det er tid til genudsætning. Plejeren vil gennemse dine haveforhold, og vurderes den 
egnet til udsætning – vil I aftale tid og du vil blive instrueret i at lave en bolig samt hvordan du 
fastholder pindsvinet i din have. 
 
Pindsvin i Danmark er et fredet dyr. De lever en farlig tilværelse, og har ofte brug for al den 
hjælp, som de kan få. Det har du netop været med til. 
 
Du kan også hjælpe pindsvinene, hvis du har pindsvin i dit område: 
 
• Sørge for, at der altid er frisk vand. Fyld en underskål, gammel bradepande eller et 

fuglebad med frisk vand hver dag. Giv aldrig mælk eller fløde. 
• Sætte små skåle med katte/killingetørfoder – gerne med kylling. Sæt dem ud ved 

skumringstid, da pindsvin jo er natdyr. De bliver hurtigt fortrolige med din foderrytme. 
• Lade et område i din have være urørt/vildt. Pindsvin trives bedst under buske, hække, 

kvas-eller kompostbunker og ”uplejede” steder. Under brændeskure og legehuse bygger 
de også ofte deres reder. Pindsvin foretrækker ro, dér hvor de har rederne. Du kan også 
købe en pindsvinebolig eller bygge den selv. Du kan finde inspiration på vores 
hjemmeside www.pindsvin.dk – eller spørge plejeren til råds. 

 
PINDSVINEVENNERNE I DANMARK er en forening drevet på 100 % frivillig basis. Ingen får 
løn for deres arbejde, og alle frivillige bruger meget af deres fritid på at hjælpe pindsvinene. 
Økonomien i foreningen er afhængig af de bidrag, som vi får doneret – og/eller 
medlemsgebyrerne. Det koster 100 kr. om året at være medlem. Plejerne får dækket udgifter 
til foder, medicin, dyrlægeregninger og diverse hjælpemidler. 
 
Du kan støtte os – enten ved et bidrag eller blive medlem. På vores hjemmeside kan du 
læse, hvordan du gør.  
 
Du har afleveret dit pindsvin hos: 
 
Plejers navn:__________________________                     Tlf.: __________________ 

 
 

                  Med venlig hilsen 
                   Pindsvinevennerne i Danmark 

 
 

http://www.pindsvin.dk/

