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Møde med Miljøstyrelsen 
PiD var til møde hos Miljøstyrelsen den 5. april 2019 om den nye lovgivning vedrørende pleje af pindsvin.  
Fra bestyrelsen deltog: Formand Lissy Fisker og plejeransvarlig Aslaug Bugge. Derudover deltog biolog Birgith Sloth, som 
repræsenterer os igennem DOSO, og dyrlæge Søren Kingo. Begge har accepteret at være vores faglige støtter, som kræves i 
bekendtgørelsen. 
Fra Miljøstyrelsen deltog sagsbehandler Lasse Jensen, og jurist Sabrine Lejlann Jensen (sidstnævnte, på skype fra Odense), 
begge fra afsnit for Arter & Naturbeskyttelse.  
Endvidere deltog Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse v/ Annemarie Duus. 
 
Der var en god og imødekommende tone, og vi fik at vide, at vi kan ansøge om at blive godkendt til selv at godkende og kon-
trollere vores plejere.  
Vi aftalte, at vi med ansøgningen sender oversigt over plejernes baggrund, samt hvor længe stationen allerede har været i 
funktion. Vi medsender PID’s retningslinjer, og andet materiale, som vi har til plejerne. Vi skal redegøre for vores mentorord-
ning samt forløb ved oplæring af nye plejere, som vi er i færd med at udarbejde. 
Lasse Jensen nævnte, at alle, der på nuværende tidspunkt er plejere, vil blive godkendt.  
Miljøstyrelsen gav tilsagn om, at selvom de fandt eventuelle ”mangler” i vores ansøgning, ville der blive tale om en dialog, så 
tingene kan komme på rette plads. De vil tilstræbe, at ansøgningen behandles hurtigst muligt og senest inden den 1. juli, hvor 
bekendtgørelsesændringen vedr. pindsvin træder i kraft. Selv om det ikke skulle være muligt for Miljøstyrelsen at overholde 
tidsfristen, vil det ikke få betydning for det videre arbejde i PiD i den nuværende form.  
 
Hvert år skal vi indberette oplysninger med den enkelte plejers statistik, og vi skal opbevare alle plejernes journaler.  
Nye plejere i PiD skal, såfremt de ikke har en veterinær uddannelse som dyrlæge, veterinærsygeplejerske eller dyrepasser, 
gennemgå en form for oplæring, inden vi godkender dem. Når de er godkendt af os, indberetter vi deres oplysninger til Mil-
jøstyrelsen. 
 
For Jer plejere betyder det, at nu SKAL I indberette statistik hver måned og I skal føre journaler, som skal mailes til PiD. I skal 
nok få en mere grundig vejledning, når vi helt præcis ved, hvad Miljøstyrelsen vil have. 
 
Det blev fra Miljøstyrelsen præciseret, hvor vigtigt det er at sikre, at pindsvinene ikke spreder smitte, når de udsættes. Derfor 
er de optagede af, at der er en god hygiejne på plejestationerne. Ligeledes er de optagede af, at pindsvinene, så vidt muligt, 
sættes tilbage til de områder, de kommer fra. De nævnte også, at det er vigtigt, at der kun plejes dyr, der kan udsættes, og at 
dyrene plejes på en måde, så de ikke bliver tamme, så de ikke kan udsættes. 
 
 
Netværksmøderne 
Som I er ved, er bestyrelsen rundt i landet til netværksmøder i denne tid. Det er dejligt at møde jer og høre, hvad der sker 
rundt omkring. Vi vil lave et endeligt referat af møderne, når vi er færdige med det sidste møde. 
 
Der mangler 2 møder: 
Den 27. april kl. 13.00 i Herning: Østergade 17, 7400 Herning. Tilmelding til Louise Mogensen på tlf. 28 44 03 35. 
Den 12. maj kl. 14.00 i Vedbæk: Sandbjergvej 22B, 2950 Vedbæk. Tilmelding til Anni Preisler på tlf. 24 88 83 00. 
 
Husk at tilmelde jer i god tid, helst senest en uge før, så forplejningen kan planlægges og lokale evt. kan ændres (hvis der er 
flere tilmeldte end forventet. 
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Turen til England 
På nogle flotte dage i februar, var vi 3 afsted fra PiD til England på en international konference om det europæiske pindsvin. 
Der var deltagere – og talere - fra mange europæiske lande.  
Det var 2 dage med et meget tæt program med den nyeste forskning indenfor pindsvin. I England er de især optagede af, at 
tilbagegangen af pindsvin er meget stor. De forsøger med mange forskellige projekter at finde årsagen. Der fremkom dog 
ikke en entydig årsag. 
Vi hæftede os dog ved et par forskningsresultater, som vi mener, er af interesse for plejen af pindsvin. 
 
Den danske forsker Sophie Lund-Rasmussen var der og fortalte om sin forskning. Hun er ikke færdig med at undersøge de 
godt 600 pindsvin, som hun fik samlet ind, men hun har undersøgt dem for MRSA-bakterier, og hendes resultat viste, at pind-
svin har deres egen type af MRSA. Blandt de indsamlede pindsvin havde 60 % MRSA i deres næsebor. Det betyder, at de er 
bærere af den, men ikke nødvendigvis har været syge af den. Den kan overføres til mennesker, som kan blive syge af den. 
Hun havde undersøgt 19 plejere – her var INGEN smittede.  
For den enkelte plejer betyder det fortsat, at hygiejnen er vigtig! Brug handsker, når du håndterer pindsvin. Skal du lave no-
get, hvor du ikke kan bruge handsker, så skal du vaske hænder og bruge håndsprit på rene hænder! 
 
Der var en biolog i England, der sammen med en gruppe af plejere, havde undersøgt, om pindsvin kunne sættes ud om vinte-
ren nu, hvor vi har milde vintre. Hun fulgte omkring 200 pindsvin, der blev udsat i en mild periode i løbet af vinteren. Samti-
digt havde hun en ”vild” kontrolgruppe. Følgende betingelser var opfyldt inden udsætning: 
 

1. De var raske og klar til udsætning med en vægt over 650 gram OG vågne. 
2. Nattemperaturen havde været over 5 grader en uge før OG der var en vejrudsigt, der forudså samme nattemperatur 

en uge frem.  
3. De blev udsat i en redekasse, så de ikke skulle lede efter en rede, og de blev støttefodret i den første uge. 

 
Konklusionen var, at de klarer sig lige så godt som de vilde pindsvin og opfører sig på samme måde allerede i løbet af den 
første uge. 
Den samme biolog – og andre, som har fulgt pindsvin over en vinter, fortalte samstemmende, at pindsvin skifter rede i gen-
nemsnit 7 gange i løbet af en vinter. 
 
Der var mange andre indlæg. Du kan selv læse mere på hjemmesiden: 
https://www.royalparks.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/101972/EHRG-Abstract-Book-FINAL.pdf 
 
 
Vi hører, at pindsvinene i pleje er ved at vågne. Lige nu er det for koldt at udsætte. Men forhåbentligt kommer varmen snart, 
og udsætningen kan begynde. På Intra er der en vejledning om udsætning, som du kan blive inspireret af.  
Husk! Når du bestiller foder, kan du bestille ”madpakker”, som kan gives med til støttefodring. De små poser Kitten sponso-
reres af Royal Canin, men kan kun sendes ud til jer sammen med foder. 
 
Den nye bestyrelse 
Generalforsamlingen løb af stablen den 6. april. Du kan læse referatet på hjemmesiden, inden for de næste par dage. 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: 
Formand: Lissy Fisker 
Næstformand: Ole Hansen 
Kasserer: Lone Læbel Ehlers 
Bestyrelsesmedlemmer: Aslaug Bugge, Mette Christensen og Desa Desancic. 
Suppleanter til bestyrelsen (suppleanterne inviteres til vores møder): 
Kathrine Olsson, Hanne Schou og Anni Preisler 
 
 
Vi ønsker jer alle en Glædelig Påske!  
 
Gode forårshilsner fra Bestyrelsen. 
 
 
 

 
 

PINDSVINEVENNERNE  I  DANMARK. Frydenlunds Allé 75, st. th. 8210 Århus V  

https://www.royalparks.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/101972/EHRG-Abstract-Book-FINAL.pdf

