
Dyreværnsforening  – 26. årgang  – Marts 2019  – Nr. 1  – ISSN 1398-2427

SÆRLIGT I DETTE NUMMER: 
Invitation til foreningens generalforsamling

Fotoreportage fra vildtkamerae

MARTS 2019

VAGTTELEFONEN 

ER DØGNÅBEN 

30 14 16 65



1 Pindsvinevennen nr: 1

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
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Når dette blad udkommer, er vi 
godt på vej mod lysere tider, og 
ikke mindst - forår. Det er altid en 
dejlig årstid, der bringer forhåb-
ninger om et godt år. Og samtidig 
spænding om, hvad året vil bringe. 

For vores vedkommende, tænker vi især på hvad 
pindsvineåret 2019 vil indeholde. Når vi tænker på sid-
ste års tørke, var det unægtelig noget af en udfordring, 
for såvel pindsvin, som alle andre dyr, fugle og insekter. 
– Men heldigvis havde pindsvinene rigtig mange men-
neskevenner, som hjalp dem godt igennem.
Ifølge sagens natur, er der ikke så meget at fortælle fra 
vinteren, hvor pindsvinene har sovet vintersøvn i fred 
og ro, men nu hvor dagene bliver længere, begynder 
nogle af dem – inden længe - at røre på sig. Og før 
vi ved af det, bliver der igen travlt hos plej erne og på 
telefonerne.
Og apropos telefonerne, er jeg glad for at kunne 
berette, at vi har skiftet til en ny leverandør DI Tele, 
da det daværende system 3Kontakt ikke fungerede 
tilfredsstillende. Mange findere måtte ringe forgæ-

ves, hvilket var til stor ærgrelse for mange, og det gik 
ud over redningsarbejdet med de fundne pindsvin. 
Det nye system kan håndtere en ventekø med musik, 
og man får oplysning om, hvilket nummer man har i 
køen. Vi kan have flere vagter tilknyttet på én gang, 
hvilket er en stor fordel i hele sommer-og sensom-
mersæsonen, hvor der er meget travlt. Systemet har 
været i gang siden midten af oktober måned, og det 
har fungeret upåklageligt lige siden. 
Som vi skrev om i sidste medlemsblad, havde for-
eningen 25 års jubilæum den 24. november 2018. 
Dagen blev fejret i Odense, hvor 62 gæster mødte 
op. Det var en hyggelig eftermiddag med gode fest-
taler, dejlig mad og god underholdning af sangkoret 
Voice Energy. På bestyrelsens vegne siger jeg tak for 
alle donationer og gaver, som vi modtog i forbindelse 
med jubilæet. De kommer alle pindsvinene til gode.
På bestyrelsens vegne – vil jeg gerne sige tak til alle 
findere, der vælger at hjælpe nødstedte pindsvin, 
Samtidig vil jeg rette en tak til alle foreningens dygti-
ge plejere, telefonvagter, og alle andre, der arbejder 
frivilligt for at redde pindsvinene. I er hver især uund-
værlige, for foreningens videre arbejde og udvikling.
 MANGE TAK til alle, der hjælper pindsvin i nød.

HÅB FOR DET NYE ÅR
Af Lissy Fisker, formand for PID

LEDER
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Lørdag den 24. november var der fuldt hus i konfe-
rencecenter ”Odeon” i Odense. Pindsvinevennerne i 
Danmark’s 25 års jubilæum blev fejret med pomp og 
pragt. Formanden Lissy Fisker bød velkommen og 
kassereren Lone Læbel Ehlers gav en historisk rede-
gørelse for foreningens virke og omtalte i rosende 
vendinger stifteren Kirsten Fournais.
Formanden for DOSO og Dyrenes Venner Peter Mol-
lerup var gæstetaler og sluttede med guitar akkom-
pagnement til fællessangen ”Når bare man har det 
godt”.
Vokalgruppen Voice Energy underholdt på fantastisk 
vis med sange af bl.a. Rasmus Seebach og Leonard 
Cohen. Jo, det var en dag, som vi vil mindes med 
glæde – og det var dejligt at se så mange fremmødte.
Vi glæder os til at ses igen om 5 år.

PINDSVINEVENNERNE I DANMARK FYLDTE 25 ÅR 

Plejerhistorie

HISTORIEN OM 
LILLEPUS
Han blev fundet den 31. juli – helt alene kun 23,9 gram, 
liggende under et brombærkrat, hvor der stod nogle 
paller med gamle fliser ovenpå. Haveejerne havde 
gået hele dagen og ryddet op i haven, så formodent-
lig har pindsvinemor forladt sin rede med nogle af 
sine unger, men desværre glemt Lillepus.
Finderne blev noget overraskede, da de opdagede 
ham, for de havde slet ikke set pindsvin i deres have 
før. De blev så begejstrede, og gik straks i gang med 
at indrette nogle gode steder, så der kunne være klart 
til ham, når han skulle flytte hjem igen.
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HVIS IKKE DU ALLEREDE KENDER BESTYRELSEN, KAN DU 
HER LÆRE DEM BEDRE AT KENDE... 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Udpeges af bestyrelsen
2. Beretning ved formanden
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Vedtagelse af næste års kontingent
5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse: 
  Der er indkommet flg. forslag til vedtægtsæn-

dringer, § 3: Af hensyn til den praktiske gennem-
førelse af generalforsamlingen kan bestyrelsen 
kræve, at medlemmerne tilmelder sig generalfor-
samlingen senest 8 dage før afholdelsen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle 
suppleanter

 På valg er:
  Bestyrelsesmedlem Lone Læbel Ehlers  

– modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Ole Hansen  

– modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Mette Christensen  

– modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Hanne Skou  

– modtager ikke genvalg
  Suppleanter – vælges på generalforsamlingen
7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern revisor
8. Eventuelt

INVITATION TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Lørdag d. 6. april 2019 kl. 14-16 i AOF Næstved’s lokaler Riddergade 16, 4700 Næstved

TILMELDING ER VIGTIG!
Af hensyn til arrangementets afvik-
ling – herunder forplejning, beder 
vi om TILMELDING TIL GENERALFOR-
SAMLINGEN SENEST DEN 31. MARTS 
2019. Tilmelding til: 
medlem@pindsvin.dk

OLE - NÆSTFORMAND
Medlem af foreningen i adskillige år. Blev næstfor-
mand i 2018.
Ansvarsområder:
• Søger fonde, legater og lign. 
• Varetager kontakt med myndigheder og samar-

bejdspartnerer
Baggrund:
Jeg er pensioneret tjenestemand i staten. Er gift
og har to hunde, hvoraf den ene er reddet fra 
kummerlige forhold i spanien. I vores egen have 
har vi også hjulpet adskillige pindsvin. For mig er 
det vigtigt, at foreningen målrettet fortsætter sit 
enestående arbejde og jeg vil gerne ihærdigt og 
til stadighed fortsætte med at skaffe penge dertil.

LISSY FISKER - FORMAND
Menigt bestyrelses medlem siden 2015. Valgt som 
formand i 2018.
Ansvarsområder:
• Besvarer folks spørgsmål om pindsvin. 
• Varetager kontakten med myndigheder og samar-

bejdspartnerer bl.a DOSO.
Baggrund:
Født i 1943, og bor i Århus. Pensioneret efter et 
arbejdsliv som uddannet advokatsekretær, og 
efterfølgende administrativ medarbejder inden for 
det offentlige. Jeg har desværre ingen dyr, da det 
ikke er tilladt i min bolig. Men har arbejdet med 
og for dyr i mange år. Heraf for Dansk Dyreværn 
Århus fra 1995 – 2014.
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ASLAUG - PLEJER OG BESTYRELSESMEDLEM
Jeg har plejet pindsvin i 20 år og været menigt 
bestyrelsesmedlem siden 2016 (tidligere suppleant).
Ansvarsområder:
• Plejeransvarlig. 
• Daglig opdatering af plejerlisten til vagttelefonen.
• Laver vagtplan for telefonvagterne.
• Som fodermesteren sørger jeg for, at plejerne får 

tilsendt foder til pindsvinene.
Baggrund:
Jeg er 57 år, bor i Skælskør, er gift og har 2 voks-
ne børn samt 2 børnebørn. Til daglig arbejder jeg 
som sygeplejerske i et ambulatorium for psykisk 
syge børn og unge.

HANNE - PLEJER OG BESTYRELSESMEDLEM
Medlem af PID siden år 2003 og plejer næsten lige 
så længe. Blev suppleant i 2016 og menigt besty-
relsesmedlem i 2018.
Ansvarsområder:
• Input fra plejerne. 
• Mentor for nye plejere i Nordvestsjælland
• Rekrutterer nye potentielle plejere.
Baggrund:
Jeg bor i Kirke Hyllinge, er pensionist og gift, har 
to voksne børn, en kat, høns og masser af fugle, 
der kommer i haven og får mad. Jeg brænder for 
at hjælpe nødstedte og tilskadekomne pindsvin, 
og modtager i gennemsnit 65 pindsvin om året. 
Jeg har plejet pindsvin i ca. 25 år.

KATRINE - SUPPLEANT OG REDAKTØR
Jeg fandt 2 pindsvineunger i 2012 og startede 
således som chauffør og medlem i foreningen. 
Tilbød i 2016 at lave frivilligt grafisk arbejde og blev 
dernæst grafiker og redaktør på bladet. Blev valgt 
som suppleant i 2018.
Ansvarsområder:
• Redaktør og skribent på medlemsbladet
• Grafisk materiale og layout af medlemsblad.
Baggrund:
Jeg bor i Ølstykke med min mand og bonussøn, 
samt 2 kaniner og besøgende pindsvin. Arbejder 
med grafisk layout og som fundraiser.

DESA - SUPPLEANT OG KOORDINATOR
Jeg startede som telefonvagt og chauffør i maj 
2017 og blev chaufførkoordinator i oktober 2017.  
I 2018 kom jeg med i bestyrelsen som suppleant.
Ansvarsområder (udover ovennævnte):
• Administrator for Instagram og FB-gruppe for 

foreningens frivillige.
• Foredragsholder og deltager på events.
Baggrund:
Jeg er 45 år og bor i Østjylland. Flyttet til Dan-
mark fra Bosnien i 1993 og har altid elsket dyr og 
gjort mit bedste for at hjælpe dem. Hjælper også 
hjemløse hunde i Bosnien.

METTE - PLEJER OG BESTYRELSESMEDLEM
Blev medlem af Pindsvinevennerne i 2013 og 
menigt bestyrelsesmedlem i 2017 efter flere år  
som plejer.

Ansvarsområder:
• Repræsenterer plejerne. 
• Assisterer Aslaug med koordinering af plejerne.
• Har udviklet plejeroversigtskortet

Baggrund:
Jeg bor i Næstved og arbejder med udviklings-
hæmmede på et landbrug, hvor de bl.a har et lille 
mejeri og i den forbindelse passer køer.

LONE - KASSERER
Medlem af PID og frivillig bogholder siden 2012. 
Blev bestyrelsesmedlem og kasserer i 2013.
Ansvarsområder:
• Kasserer. 
• Markedsføring- og facebookansvarlig.
• Finder sponsorer og legater.
• Ansvar for hjemmesideindhold og webshop.
Baggrund:
Jeg bor i Faxe, er gift, har en bonussøn og 2 
hunde samt 5 ”vilde” pindsvin, der kommer hver 
aften fra tidlig forår til sen efterår for at få lidt frisk 
vand og ”snacks” i form af kattetørkost. Arbejder 
som leder for et forlags finansteam og er tidligere 
regnskabschef samt turistguide.

Aslaug
Hanne

Katrine

Lissy Lone

Mette Desa Ole
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25. regskabsår

ÅRSREGNSKAB 2018
                                      ÅRSREGNSKAB 2018
                                             (25. regnskabsår)

Resultatopgørelse 1.januar - 31.december 2018 2018 2017

Indtægter:
Indbetalte kontingenter 254.400 235.550
Modtagne gaver og bidrag 413.143 292.129
Tilskud, Dyrevelfærdspuljen 26.519 35.000
Salg af støttevarer 45.189 32.112
Tilskud, landsdækkende almennyttige organisationer 56.590 58.428
Arv 50.000 60.000
Momskompensation 45.174 42.757
Indtægter ialt 891.015 755.976

Udgifter:
Udgifter til dyreværnsarbejde 376.580 363.088
udgifter til dyrlæge og medicin 265.684 204.085
Udgifter til informationsarbejde 44.701 60.836
Udgivelse af foreningsblad 56.152 60.399
Administrationsudgifter 105.115 64.602
Udgifter før finansieringsudgifter/indtægter/momsrefusion 848.232 753.010
Finansiering, herunder gevinst/tab på værdipapirer 17.535 4.119
Udgifter ialt 865.767 757.129

Årets resultat 25.248 -1.153

Balance pr. 31.december 2018 2018

Aktiver

Likvide midler 442.091
Værdipapirer 184.196
Periodiseringer 7.259
Varelager 13.201
Aktiver i alt 646.747

Passiver

Skyldige omkostninger 12.000
Kreditorer 9.843
Periodiseringer 10.815
Egenkapital:
Saldo 1.januar 588.841
Årets resultat 25.248
Egenkapital pr. 31.december 614.089

Passiver i alt 646.747
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Plejerindberetninger

ÅR 2018 I TAL
I år har været hårdt, men godt

483 stk.  
UNGER  

under 6 uger

829 stk. 
UNGER 

under 1 år 703 stk. 
VOKSNE

50%

25%

24% 41%

100%

2015 PINDSVIN

35%

38% 
762 hunner 

13% Hundebid

18% Skader

18% Syge

50% Afmagrede

58%
Genudsat

11%
Overvintre

23%
Døde

8%
Aflivede

1253 hanner

62%
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Fotoreportage fra vildtkameraer

PINDSVINETS DAG OM NATTEN
Der kan herske forvirring om, hvorvidt det er naturligt eller ej om pind-
svin er ude midt på dagen, da der jo er mange gode billeder af pindsvin, 
som er fotograferet i dagslys. Pindsvin er et natdyr, og når de er ude om 
dagen, er det oftest fordi de mangler føde, vand eller er blevet forstyrret 
på deres skjulested. Pindsvinet skal være aktivt, når det er ude om dagen. 
Hvis det virker sløvt, går på en slingrende måde eller ligger stille, er det 
fordi der kan være noget i vejen, og så skal det selvfølgelig have hjælp. 

Tusind tak til Steen Lystmose, Gitte og Jan for at dele deres billeder og 
observa tionerne med os andre.

Med mindre man er en natteravn, er det ikke meget 
man får set til sunde pindsvin, men de er sjove at 
følge. Takket være Gitte og Jan fra Kastrup samt 
Steen fra Vojens, kan vi nu alle få et smugkig i de 
søde dyrs natteaktiviteter. 
De har nemlig opsat vildtkameraer ved deres foder-
pladser og på den måde kan man iagttage, hvad 
dyrene laver, når de er helt uforstyrrede. 

Gitte og Jan tjekker ofte deres kameraer og skriver 
deres observationer ind i en logbog. Det bliver rigtig 
sjovt, når man begynder at kunne genkende og følge 
det enkelte pindsvins liv. Det er naturens reality-tv 
med alle de dramaer, som rigtige liv byder på.

Steen fodrer vilde katte og pindsvin. Katte og pind-
svin kan sagtens gå sammen og ofte ser man dem 
deles om madskålen. 

På det ovenstående billede ses et middagsselskab 
hos Steen Lystmose, hvor 4 pindsvin og en kat spiser 
fredeligt sammen. 

Pindsvin mødes normalt kun i parringssæsonen, men 
ved en buffet som denne, så omgås de fredeligt. De 
er ikke territoriale, så længe der er rigeligt med mad. 
Her mødes 2 pindsvin ved en vandskål og den ene 
ruller sig sammen, mens den anden får lov at passere.  

På Gitte og Jans optagelser kan man følge en roman-
ce, der varer over flere dage. Pindsvinene mødes ved 
vandskålen om natten, men hunnen lader sig ikke over-
bevise ved første blik og hannen gør sig umage med 
kurmageriet over flere nætter i starten af sommeren.  

Credit: Steen Lystmose

Credit: Gitte & Jan

Credit: Steen Lystmose
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Hunnen er drægtig i ca. 35 dage. Ungerne drikker 
mælk hos deres mor og når de er 4 uger gamle, tager 
moderen den første vandretur med dem, for at de 
kan lære at søge efter føde.  
Man kan undre sig over, at der kun er én unge, da 
pindsvin ofte får 3-6 unger ad gangen. Det kan skyl-
des, at det er en førstegangsfødende hun - de får ofte 
kun én unge.

Mor og unge går tæt sammen og selvom de ikke har 
lang tid sammen, før moderen sender ungen ud på 
egen hånd, er det tydeligt at hun passer godt på sit 
barn så længe det varer. 

Pindsvin skal også lære at passe godt på sig selv for 
der er mange fjender ude i verden for små og store 
pindsvin – blandt andet ugler, hunde og biler.

En uges tid senere er ungen blevet mere selvstæn-
dig og selvom den dukker op på kameraet sammen 
med sin mor, så udforsker den verden længere væk 
fra hende. Når ungen er 6 uger gammel, går de hver 
til sit. Moderen bruger noget tid til at få lidt ekstra sul 
på kroppen og dernæst gøre sin vinterrede klar til at 
gå i hi. Ungen vil bruge resten af efteråret til at søge 
efter føde, for at kunne tage nok på i vægt, så den 
kan klare sig vinteren igennem. Normalt går ungerne i 
hi sidst i november måned. 

På det nedenstående billede kigger ræven nysgerrigt 
forbi, ved Steens foderplads, men pindsvinet ruller 
sig kløgtigt sammen og ræven nøjes med at snuse 
nysgerrigt til den hvæsende, hoppende og stikkende 
bold. Hellere snuppe sig lidt gratis kattemad end at 
risikere pigge i ganen.

Credit: Gitte & Jan

Credit: Steen Lystmose

Credit: Gitte & Jan

Credit: Gitte & Jan
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MANGE FORÆLDRELØSE UNGER 
BLEV FUNDET I LØBET AF  
SOMMEREN

En torsdag aften fandt en kvinde et lille pindsvin for 
enden af sin kældertrappe. Den lille unge var meget 
kold og fortumlet. Hun tog den ind natten over. Fre-
dag morgen satte hun ungen udenfor i en lille kasse 
med fyldt med hø - i håbet om, at moderen ville finde 
sin unge igen. Fredag eftermiddag var der pludselig 
3 små pindsvin på græsplænen, og finder var straks 
klar over den var gal og kontaktede vores akuttelefon, 
hvor hun blev henvist til Inga fra Nordjylland.
Fredag aften ringede finder igen til Inga. Hun havde 
fundet 2 unger mere og inden Inga nåede hjem til fin-
der og for at hente de 2 unger, var de blevet til 3. I alt 
5 unger var blevet moderløse.
Pindsvinemor forlader sin rede indimellem for at finde 
føde til sig selv. Imens ligger ungerne i reden og sover 
videre. Desværre så kan det ske, at moderen ikke ven-

der tilbage, ofte fordi hun er død. Når ungerne så er 
blevet tilstrækkelig sultne, vil de forlade reden for at 
søge efter deres mor. Det gør de bl.a. ved små lyde, 
der lyder som fløjten.
I dette tilfælde lykkedes det ikke, og vi må formode, 
at moderen er omkommet. Heldigvis vidste finder, at 
der skulle reageres, og ringede derfor til vores vagtte-
lefon 30141665.
Billedet viser tydeligt hvor små ungerne var, da de blev 
fundet, og de ville dø, hvis de ikke havde fået hjælp.

Det vrimlede ind med forældreløse 
pindsvineunger, født i august/sep-
tember måned, og som selvsagt 
ikke kunne klare sig uden hjælp. 

HAVEN  
KALDER
Foråret er over os, og vi er mange, der glæder os til 
at komme i gang med de forskellige gøremål i haven.
Pindsvinene har dog ikke gang i noget som helst 
andet end at sove, hvorfor der skal passes på de ste-
der,hvor der er mulighed for, at et pindsvin har sin 
rede: I kompostbunker, under tætte buske, under løse 
grene og blade på jorden, under brænde-stabler m.v. 
Gå derfor forsigtigt til værks med haveredskaberne - 
og pas på de nævnte steder, hvis du skal i gang med 
den store oprydning.
Pindsvin er meget nysgerrige dyr, derudover ser de 
ikke ret godt. De kravler gerne gennem små åbninger 
– også meget små åbninger, hvor de så ofte sidder 
eller hænger fast i bl.a. fodboldnet, trådhegn og
jordbærnet. Vi skriver tit om dette, men det skyldes 
desværre, at vi hvert år får hundredevis af pindsvin 

ind, der er fundet fastklemt i net. Derfor fortæller vi 
gerne om, hvordan det nemt kan undgås - og fortæl 
endelig dine naboer om det også:
Klip de nederste 15 cm af fodboldnettet eller køb et 
fodboldnet med en maske-størrelse på 12-13 cm. Lad 
trådhegnet slutte min. 10 cm over jorden, eller klip 
huller rundt omkring nede ved jorden på min. 10×10 
cm, så pindsvinet kan kravle igennem. Ved brug af net 
på afgrøder skal enderne sættes godt fast, læg evt. 
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En anonym virksomhedsejer fra 
NordFyn donerede i sensomme-
ren sportstrøjer til U10 drenge-
holdet hos Søhus Stige Boldklub. 
På sportstrøjerne sidder Filur og 
pynter nok så flot :-) 
Sponsoren ønsker imidlertid ikke at gøre reklame for 
sig selv, men ønsker fokus på de ting, der har behov 
for det, og som andre bør have kendskab til.

Da han er et trofast medlem af vores forening og støt-
ter os hver måned, blev vi kontaktet og spurgt om, 
vi ville stille vores logo, kaldet Filur til rådighed. Det 
sagde vi straks JA TAK til, og arbejdet med trøjerne 
blev sat i gang. Det er blevet nogle flotte trøjer, og 
det forlyder, at både drengene og træneren synes, at 
de er mega-seje! 

I SOMMERS KOM FILUR PÅ 
GRØNSVÆREN!

mursten eller træstolper på hele vejen rundt - så kan 
du hurtigt fjerne nettet og komme ind til afgrøderne. 
Brug gerne filtdug i stedet for net med masker. Filt-
dug vil også forhindre at fugle sidder fast. Ved brug 
af net på frugtbuske skal de slutte mindst 20 cm over 
jorden. Check alle net hver dag – fugle kan også 
hænge fast eller være fanget indenunder dem. Lad 
aldrig net og opbindingssnore ligge på jorden efter 
brug. Skulle uheldet være ude, og du ser et tilskade-
komment eller fastklemt pindsvin, så kan du på vores 
hjemmeside https://www.pindsvin.dk/akut downloa-
de en mini-guide, der beskriver hvordan du yder før-
stehjælp. Når førstehjælpen er ydet, kan du ringe til 
vores vagttelefon 30141665, der har døgn åbent året 
rundt. Vi ønsker dig et dejligt forår - og en skøn som-
mer. Og vi håber, du får pindsvin i haven!
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Uden bestøvere ryger et fundament af føde for alle 
andre. Blandt andet for os og for pindsvinet. 
Blomster med nektar og pollen er vigtige for især 
bier, sommerfugle og svirrefluer, som høre under 
betegnelsen "bestøvere".
Biller spiser larver fra bier, sommerfugle og svirrefluer. 
Og pindsvin spiser biller.
Uden blomster, ingen insekter. Ingen insekter, ingen 
blomster. Det resulterer i ingen mad til pindsvinene. 

Ved at sørge for tilgængeligt rent vand og at plante 
bestemte blomstersorter i haven og på fælles arealer 
kan vi sikre bestøverne og biodiversiteten. - og der-
med også pindsvinet.  
De vilde danske blomstersorter har tilpasset sig igen-
nem tusindvis af år og er derfor meget nøjsomme 
og kræver nærmest ingen pasning. Så udover at de 
er gode for dyrene og kønne at se på, så er de også 
nemme at holde.

Biodiversitet trives hos haveejere, der ikke bruger så 
meget tid med at holde haven pæn
Biodiversitet trives bedst med blomster i plænen. Det 
meste ukrudt, det såkaldte ”uønsket blomstervækst” 
er godt for biodiversiteten, fordi det er gamle naturli-
ge sorter, fx. bellis og mælkebøtter. Så læn dig tilba-
ge og vid, at du gør en god gerning, når du udsætter 
græsslåning og ukrudtsbekæmpelse til næste uge. 
Det er især vigtigt for pindsvinet og dets byttedyr at 
man efterlader dødt træ og nedfaldsblade. Dyrene 
bor i det, jager i det og spiser det, så lad det endelig 
ligge, eventuelt bare i et enkelt hjørne af haven, hvis 
du trods alt godt kan lide lidt orden i din have. Du kan 
hjælpe dyrene ekstra på vej ved at plante blomster. 
Vælg stauder med åbne blomster
En god tommelfingerregel når du skal udvælge hvil-
ke blomster du vil plante, for at hjælpe insekterne i 
haven, er blomster med en let tilgængelig midte. Når 
blomstens støvdragere og nektarbeholdning er let at 
komme til, så er der flere insekter, der kan spise af 
dem end af de typer blomster, som kræver en lang 
tunge at spise ad.

Vilde blomster er bedst
Mange insekter har udviklet sig igennem årtusinder til 
den vilde flora, og derfor er det særlig godt at have 
vilde urter i haven, f.eks. hvidkløver, rødkløver, tidsler, 
bellis, smørblomster, Gederams og Fingerbøl. 

Med følgende konkrete blomster - og vand - kan du 
sikre biodiversitet i din have. Vælg planter der blom-
strer på forskellige årstider, og der vil være nektar til 
rådighed både forår, sommer og efterår:

Blomster til tidligt på året
Gode tidlige pollenplanter er fx: 
• Krokus
• Vorterod
• Anemoner
• Eranthis
• Scilla
• Påskelijer
• Pinseliljer
• Violer
• Mælkebøtter

PINDSVIN ER VILDE  
MED VILDE BLOMSTER
Biodiversitet - det bliver sagt tit, men kan godt tåle at blive sagt igen. 
Biodiversitet er nemlig vigtigt for os alle sammen, idet uden bestøvere 
får vi meget svært ved at få bestøvet hele verdens planter, som vi selv og 
økosystemer og fødekæden er afhængige af. 
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Buske og træer, der blomstrer tidligt
Pil er en af de allertidligste med de lange rakler, som 
er gule af pollen. Men også de mere almindelige 
havebuske som forsythia og blodribs er eftertragtede 
om foråret. 
Frugttræer og buske er også altid noget, der tiltræk-
ker insekter. Både æbler, pære, blommer, kirsebær, 
solbær og ribs. Også brombær og hindbær er gode. 
frugterne er gode fødekilder. Sommerfugle tiltræk-
kes af sød, gæret frugtsaft, og ses tit sent på året ved 
nedfaldne blommer og æbler.

Blomster til sent på året
Gode planter, der blomstrer helt til det  
sene efterår, er fx:
• Hjulkrone
• Asters
• Dahlia (med åbne blomster)
• Vedbend 
• Anisisop
• Drejeblomst
• Honningurt
• Gederams (Chamaenerion angustifolium) (er spiselig)
• Fingerbøl (Digitalis purpurea) (giftig for mennesker 
men elsket af humlebier)

Køkkenhave og biodiversitet  
kan forenes.
Masser af bestøvere holder af blomsterne på vores 
grøntsager, spiselige blomster og krydderurter. Man 
skal naturligvis undlade at sprøjte haven med insekt-
gift og ukrudstmiddel, hvis man ønsker biodiversitet. 
Pindsvin og tudser skal nok tage snegle og orme og 
vil man undgå, at insekter spiser af høsten kan man fx. 
udsætte mariehøns. At bekæmpe skadedyr med nyt-

tedyr kaldes biologisk bekæmpelse og nyttedyrene 
kan købes i diverse havecentre og visse dyrehandlere. 
Man kan også gøre livet svært for skadedyrene i køk-
kenhaven ved at plante bestemte planter. Tagetes er 
en spiselig blomst, som samtidigt rydder jorden for 
små bitte orme, kaldet nematoder. Tagetes rødder 
udskiller et giftstof, som nematoderne ikke kan tåle, 
men som ellers er uskadeligt.
Hvis man planter sine grøntsager og urter på kryds og 
tværs imellem hinanden bliver det også sværere for 
insekter og sygdomme at bevæge sig fra en plante 
til den næste. Og oveni giver det også en sundere 
jordbund, når man undgår monokultur. 

Disse planter kan med fordel plantes 
sammen: 
• Tropæolum (en blomst med spiselige blade) og agurk
• Squash sammen med blomstrende urter som fen-
nikel, dild og persille (de er alle skærmblomster, som 
tiltrækker bestøvere, der er nødvendige for squash)
• Plant Salat i skyggen af fx aubergine og sammen 
med kraftigt duftende krydderurter som purløg og hvid-
løg (den kraftige duft holder bladlus væk fra salaten)
• Tomat sammen med basilikum eller koriander.
• Gulerødder sammen med radisser.



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.
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