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Hvordan tilmelder jeg min hjælpeplejer og/eller staldplejer, og hvordan er det med 
foder? 

• Finder du selv en hjælpe-/staldplejer, beder du vedkommende om at gå ind i
webshoppen og købe et medlemskab. Samtidig sender du en mail til Aslaug på
foder@pindsvin.dk og Lone på kasserer@pindsvin.dk.

• Din hjælpe-/staldplejer vil efterfølgende modtage et velkomstbrev sammen med
vedtægterne og det sidst udkomne medlemsblad.

• Du vejleder selv din hjælpe-/staldplejer, og har ansvaret for, at vores retningslinjer
overholdes.

• Du forsyner selv din hjælpe-/staldplejer med foder, som du bestiller hos 
fodermesteren – på nøjagtig samme måde, som når du bestiller til dig selv. I 
samarbejde med din hjælpe- /staldplejer, beslutter I selv, hvordan foderet udleveres.

• Du bestiller også diverse hjælpemidler til hjælpe-/staldplejeren på 
hjaelpemidler@pindsvin.dk 

• Det er dig, der vurderer og godkender, hvis pindsvinet skal til en dyrlæge. Som 
oftest bør din egen dyrlæge anvendes, dog undtaget hvis din hjælpe-/staldplejer 
bor langt væk. Du vil i stedet kunne indgå som rådgiver til denne 
dyrlæge, såfremt vedkommende ikke har nogen kendskab til pindsvin. Ellers 
kan du henvise til foreningens dyrlægekonsulent, hvis navn og telefonnummer står 
på medicinlisten.• Såfremt din hjælpe-/staldplejer bor længere væk fra din egen bopæl – kan der 
sendes foder direkte til vedkommende, men det er stadig dig, der bestiller hos 
fodermesteren.

Hvad er forskellen på en hjælpeplejer og en staldplejer? 

• En hjælpeplejer er én, som ”overtager” pindsvin, der har været i intensiv pleje hos 
dig, men som nu er raske og trænger blot til at blive fedet op, inden de sættes ud.

• En hjælpeplejer kan også være én, som kan tage sig af mindre alvorlige tilfælde 
af syge pindsvin eller som kan flaske moderløse unger op. Det er dig, der i 
samarbejde med hjælpeplejeren finder ud af, hvad I kan hjælpe hinanden med. 
Fordelen ved en hjælpeplejer er, at du efter en kort periode med pause, kan 
åbne op igen for modtagelsen af nye pindsvin.

• En staldplejer er én, som kan tilbyde staldbokse, hvor raske pindsvin kan overvintre.
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