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August 2019 

Nyhedsbrev 
til PiD’s 
plejere 

 

 
 

 
 
Et par varme ord med på vejen. 
 
Ud fra dette, ret omfattende nyhedsbrev vil I kunne fornemme, at bestyrelsen har haft en 
temmelig travl periode, siden vi (med nogle måneders forsinkelse, desværre) modtog 
besked fra Miljøstyrelsen om Artsfredningsbekendtgørelsens ikrafttræden pr. 1. juli i år.  
 
De oprindelige regler, vi altid har arbejdet ud fra, er for så vidt ikke er ændret så meget. 
Men forskellen er, at alt nu skal foreligge skriftligt og dokumenteret til Miljøstyrelsen. 
Det har været, og er stadig, en kamp mod tiden, for at få alting til at falde på plads. 
 
I nyhedsbrevet fra juni 2018, skrev jeg omkring det at være presseansvarlig. Der var 
meget medieinteresse for vores forening i 2018, ikke mindst på grund af tørken. I år har 
det handlet om bl. a. robotplæneklippere. Der vil altid være nye emner, som kommer op. 
Og når jeg får disse henvendelser fra journalister, kan det være svært – lige på stående 
fod – at henvise til en plejer som vil, kan eller har tid til at udtale sig på vegne af PiD. 
 
Derfor har vi besluttet at oprette et ”pressekorps”. Sådan at forstå, at der vil være plejere 
i de lokale områder, som kan tage over. Vi har udvalgt nogle af jer plejere til at hjælpe 
med det. De der er valgt, vil derfor blive kontaktet af mig telefonisk, så vi kan tage en 
snak om hvorvidt det er muligt for den enkelte plejer at hjælpe på det område. 
 
Der er samtidig udarbejdet nogle retningslinjer, så I ikke står uden ”ballast” til en sådan 
opgave. Jeg håber rigtig meget, at I vil hjælpe med at løse den opgave også. 
 
I tænker sikkert, at jeg helt har glemt pindsvinene i denne forbindelse. Det har jeg ikke. 
Jeg ved, der kommer rigtig mange pindsvin ind – store og små – under alle former for 
uheldige omstændigheder, med et kæmpe arbejde til følge for jer, der sidder der ude og 
arbejder i døgndrift med at redde de små ”pinde”. Og I gør det godt – uden jer var vi her 
ikke, og der var langt færre pindsvin! 
 
Hav nu alle en fortsat god sommer. 
 
Lissy Fisker, formand 
 
 
 

PINDSVINEVENNERNE 
I DANMARK 
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Al forandring er svær 
 
I juli måned holdt vi en workshop med assistance fra vores faglige konsulent Birgith 
Sloth, der har stort kendskab til gældende lovgivning inden for vildtpleje.  
 
Som bekendt er pindsvin nu omfattet af bilag 6 til Artfredningsbekendtgørelsen, og for 
at kunne pleje pindsvin kræver det en tilladelse fra Miljøstyrelsen. Som I ved, har PID 
søgt om bemyndigelse til at godkende egne plejestationer, hvilket vi fik bekræftet i juni 
måned. 
 
Miljøstyrelsen vurderede, med baggrund i vores ansøgning, at PID vil kunne efterleve 
retningslinjerne i vejledningen for vildtplejestationer. Herunder har mulighed for faglig 
sparring fra dyrlægekonsulent og biolog, ligeledes oprette et mentor- og oplæringsforløb 
for plejere. 
 
Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 
• PID fører tilsyn med egne pindsvineplejestationer, herunder har ansvaret for at 
 vejledningen for vildtplejestationerne efterleves fuldt ud på hver enkelt plejestation 
• PID vejleder og kvalitetssikrer løbende de enkelte pindsvineplejestationer 
• PID foretager registrering af- og herunder årlig indrapportering til Miljøstyrelsen, i 
 form af antal modtagne dyr, dato herfor, årsag til tilskadekomst, dato for 
 genudsætning/aflivning/død 

Bemyndigelsen kan til enhver tid helt eller delvis inddrages af Miljøstyrelsen, såfremt 
vilkårene ikke overholdes. 
 
Det er krav, som Miljøstyrelsen forventer, at vi får indpasset i vores frivillige arbejde.  
 
Derfor mødtes vi en dag i juli, hvor vi i samarbejde med Birgith Sloth drøftede kravene 
igennem. Samtidigt har vi også fået ønsker fra plejerne rundt omkring i landet, hvilket 
også er blevet til en del af de nye retningslinjer, vi har arbejdet med.  
 
Nedenfor kan I læse om de nye tiltag, der vil komme til at ske i den nærmeste 
fremtid. De nye retningslinjer kan måske føles som et stort og uoverkommeligt arbejde 
for dig, som plejer, og især fordi du arbejder på frivillig basis. Men vi håber på, at det – 
på længere sigt – giver flere plejere, der bliver hos os i mange år. 
  
Vi har udarbejdet dem både på baggrund af ønsker fra nogle af jer og de nye krav fra 
Miljøstyrelsen, som vi skal efterleve. 
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Nogle af de ting vi drøftede og besluttede på workshoppen var: 
 

1. Alle frivillige arbejder ud fra foreningens retningslinjer. De findes på Intra. 
2. At der arbejdes efter Naturstyrelsens vejledning for Vildtplejestationer og 

Dyreværnsloven 
3. Begrebet staldplejer bortfalder. Begrebet hjælpeplejer består. 
4. Alle hjælpeplejere skal registreres hos PID, og de skal alle være medlem af   

foreningen.  
• Plejerne har pligt til at få deres hjælpeplejere registreret og meldt ind.     
• Plejerne er ansvarlige for, at deres hjælpeplejere overholder PID’s 

retningslinier. 
• Det er derfor meget vigtigt, at du så hurtigt som muligt meddeler Aslaug, 

hvilke hjælpeplejere du benytter. Er de ikke meldt ind i PID, er du nødt til 
at sørge for, det sker.     

• Send derfor en mail til plejeransvarlig@pindsvin.dk med navn og adresse 
på dine hjælpeplejere. Er du i tvivl om de allerede er registrerede som 
medlemmer, kan du sende en mail til kasserer@pindsvin.dk 

 
5. Alle plejere skal have en mentor.  

I den forbindelse udarbejdede vi et organisations-diagram, se eksempel nedenfor: 

 
 
     Af diagrammet fremgår det, at bestyrelsens plejeransvarlige hjælper og bistår      
          mentorerne, såfremt de har spørgsmål. Den plejeransvarlige kan ligeledes være      
          behjælpelig for plejerne/hjælpeplejerne.  
 
 

mailto:kasserer@pindsvin.dk
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Det tilrådes at kontakte sin mentor først, inden den plejeransvarlige inddrages. 
Både mentor og plejer kan selvfølgelig i fællesskab kontakte den plejeransvarlige. 

 
6. Rekruttering/oplæring af nye plejere, som Miljøstyrelsen forventer, at vi  

påbegynder, og som har været et stort ønske fra både mentorer og plejere.   
Der er udarbejdet en ny procedure i forhold til rekruttering og oplæring af nye 
plejere.  
Kort fortalt: 

• Ansøgninger vil blive videresendt til en mentor, der ringer op til ansøgeren 
og interviewer vedkommende.  

• Godkendes ansøgeren arrangeres nogle møder og der tildeles en supervisor 
til aspiranten, som ansøgeren nu vil blive defineret som. En superviser 
udpeges af mentor, og skal være en plejer med en vis erfaring.  

• Supervisorens opgave er kort og kort sidemandsoplæring i den 
udstrækning, det er muligt. Oplæring kan være hygiejne, sårpleje, 
medicindosering, opflaskning af unger, og alt det andet, der er at lære som 
ny plejer. 

• Aspiranten godkendes af mentor i samråd med supervisor, hvorefter 
aspiranten sættes på henvisningslisten (tidligere kaldet plejerlisten). 
Aspiranten har overstået sin aspirantperiode og kaldes herefter for plejer. 

 
7. Undervisning/kursus – krav fra Miljøstyrelsen 

Udover at blive oplært af en supervisor, vil der også blive indført en intern 
uddannelse, som alle aspiranter/nyuddannede plejere skal deltage i. Det vil ske én 
gang årligt, og der vil være mødepligt. 

 
Imidlertid er det nødvendigt, at alle plejere skal på kursus enten i efteråret 2019 
eller starten af 2020. Der er mødepligt til kurserne, som er med fuld forplejning. 
Kørselsomkostninger vil blive refunderet efter kvittering. Samkørsel tilrådes af 
hensyn til omkostningerne.  

 
• Det første kursus afholdes for plejere i Jylland den 9. november 2019 i 

DGI-Byen, Herning.  
• Næste kursus afholdes for plejere på Fyn den 8. januar 2020 hos Danhostel, 

Odense 
• Sidste kursus afholdes for plejere fra Sjælland og Bornholm den 11. 

februar 2020 hos Danhostel CPH, Amager 
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Vi har planlagt kurserne, så plejere fra Sønderjylland har mulighed for at deltage 
enten i Herning eller Odense. I vil modtage en separat invitation til kurset. 

 
8. Certifikat 

• Som dokumentation for, at du er godkendt af PID som plejer vil du 
modtage et certifikat.  

 
 

• Aspiranten får et certifikat, når aspirantperioden er overstået og man er 
kommet på henvisningslisten. 

• Møder man ikke til de kurser, der er mødepligt til fratages certifikatet. 
Certifikatet gælder for et år ad gangen. 

• Certifikatet skal afleveres ved ophør som plejer. 
• Du vil i løbet af august/september måned modtage dit certifikat, der bør 

være synligt for alle. 
 

9. Journal og indberetningsskema 
• Journalen får et andet layout, og der vil være flere ting, der skal oplyses og 

afkrydses på journalen. Der skal udfyldes en journal for hvert enkelt 
pindsvin, også for ungerne. Journalen sendes til den plejeransvarlige efter 
endt pleje minimum hver 3. måned.  
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• Der vil blive udarbejdet en vejledning i udfyldelse af journalen.  
• Oplysningerne skal indberettes til Miljøstyrelsen. Derfor er det meget 

vigtigt, at journalen udfyldes som nævnt ovenfor. 
• Det månedlige indberetningsskema skal stadigvæk udfyldes. Der er flere 

oplysninger, der skal bruges til statistikker og kampagner.  
• På sigt vil vi forsøge at slå journalen og indberetningsskemaet sammen, og 

at de indberettes digitalt.  
• Det er vores hensigt at gøre det så nemt for jer som muligt, så I ikke 

drukner i papirarbejde. Men hav lidt tålmodighed, da det tager tid – og vil 
koste penge for at forenkle indberetningen. 

 
10. Årlige tilsyn er et krav fra Miljøstyrelsen 

Det er noget nyt, som vi skal forholde os til, da det er et krav til foreningen for at 
vi kan bibeholde vores godkendelse. Det er omstændeligt og kræver ressourcer – 
men vi kan ikke gøre noget ved det. 
 
Proceduren vil være sådan: 

• Din mentor vil besøge dig én gang årligt. I aftaler selv indbyrdes hvornår. 
På mødet gennemgås en tjekliste, som efter mødet sendes til den 
plejeransvarlige. Der kan gives gode råd og eventuelle "påbud", som skal 
være rettet op på til næste møde. Besøget er også tænkt som en slags årlig 
"MUS-samtale".  

• Får din mentor eller den plejeransvarlige grund til bekymring, vil der blive 
anmeldt et nyt besøg. Mentor, den plejeransvarlige og et bestyrelses-
medlem vil deltage til mødet. Der udarbejdes skriftlige ”påbud”, som 
følges op efter aftale. 

• Skulle vi modtage (mod forventning) en ekstern anmeldelse på en plejer, 
har vi pligt til at foretage et uanmeldt besøg.  

• Bliver vi nægtet adgang til såvel ”bekymringsbesøgene” som til de 
uanmeldte besøg, har vi pligt til at kontakte politiet. Skulle det ske, 
inddrages hele bestyrelsen til et hastemøde med henblik på en fratagelse af 
plejercertifikatet. 

 
11. Nye plejere i 2018 

Alle de plejere, som kom til i løbet af 2018, vil i løbet af efteråret, når der er 
knapt så travlt, få besøg af den tildelte mentor.  
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12. Håndbog for plejere 
Vi har skrevet mange gange om et leksikon, som skulle være på vej til at blive   
lagt på Intra. Det er et kæmpe arbejde, og vi har måttet revidere vores udkast   
indtil flere gange. Ikke mindst pga. de nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Det 
har vist sig, at det bliver et stort opslagsværk, og derfor har vi valgt at omdøbe 
værket til: Håndbog for plejere. 
 
I skrivende stund bliver der arbejdet hårdt for at få det færdigt, og vi forventer   
denne gang, at det bliver medio/ultimo september. Håndbogen's layout bliver  
udfærdiget af Mediegrafisk Praktikcenter, og de har en vis produktionstid. Men  
vi er sikre på, at bogen bliver meget flot. 

 
 

13. Private udtalelser i det offentlige rum som pindsvineplejer 
Vi har begrundet formodning om, at folk udefra holder øje med os –    
og gør vi noget "forkert" i forhold til gældende lovgivning, vil de indberette os. 
Vi nævner dette med baggrund i en virkelig hændelse.  
 
Derfor skal vi bede jer om at være forsigtig med at udtale jer på f.eks. Facebook 
både i foreningens egen åbne gruppe (ikke plejergruppen) og i grupper, hvor I 
selv er medlemmer. I kan dog altid udtale jer i forhold til vores retningslinjer.  
 
Der skal meget lidt til for, at foreningen kan miste sin godkendelse fra 
Miljøstyrelsen. Derfor er det vigtigt, at I kender/følger vores retningslinjer og 
gældende lovgivning. 
 
I samme forbindelse skal bemærkes, at hvis I skulle blive kontaktet af andre 
foreninger med henblik på samarbejde med sådanne, vil bestyrelsen meget gerne 
underrettes hurtigst muligt. 

 
14. Indkøb af hjælpemidler til plejen af pindsvin 

Vi har den glæde at kunne meddele jer, at vi har fået sponsoraftaler med et par 
online-firmaer om billige indkøb af éngangshandsker, sprit, refiller m.m. Det er 
Jacob Hestbæk, som har hjulpet os og har gjort et fantastisk benarbejde. 
 
Flg. virksomheder har vi indgået sponsoraftaler med:  

• www.håndsprit.dk (10 % rabat).  
Køb af éngangshandsker, håndsprit og desinfikationsmidler.  
(ved bestilling bruges kodeord: pindsvin) 
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• www.dyre-handel.dk (35 % rabat på alle deres produkter)  
(ved bestilling bruges  kodeord: Pindsvin som rabatkode) 

• www.papirladen.dk (rabat på flg. produkter):  
 INCL purell til en pris af 79 kr. ex. moms (vejl. pris 148 kr. ex. 

moms) 
 Refill til ovenstående, kan købes for kr: 49,- ex. moms. (vejl. Pris 

84,15 ex.moms 
(ved bestilling bruges kodeord: Pindsvine-venner rabat. Skrives i 
notatfeltet) 

 
 
Alle mentorer er blevet orienteret om punkterne fra 1-11, og har fået mulighed for at 
kommentere på ovenstående. Vi har modtaget god respons – både med ekstra 
forslag til at forenkle procedurerne og med en vis bekymring. Dog er alle positive 
stemt og villige til at gøre en indsats. Vi har modtaget tre tilbagemeldinger med 
ønske om at blive fritaget for mentorrollen, og disse ønsker vil selvfølgelig blive 
efterkommet. 

 
Derfor håber vi, at du og dine plejer-kolleger stadig er med i ”kampen” og vi håber 
på et fortsat godt og givtigt samarbejde. Det skal stadig være en fornøjelse at pleje 
pindsvin – for vi gør det jo i vores fritid og fordi vi vil hjælpe dyrene. Så når vi alle 
har vænnet os til de nye retningslinjer, forventer vi, at det hurtigt bliver en vane og 
helt naturligt for os at arbejde med. 
  
De bedste hilsner 
Bestyrelsen 
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