
Pindsvinevennerne i Danmark, en dyreorganisation baseret på frivilligt arbejde, har siden 1993 
arbejdet med at redde pindsvin. Vil du hjælpe os med at redde dem, så bliv medlem allerede i 
dag for 100 kr. om året eller donér et beløb. Vi glæder os til at høre fra dig.
Ser du et pindsvin, der har brug for hjælp ring til foreningens vagttelefon
på 30 14 16 64 eller 30 14 16 65.

Pallebolig til pindsvin

Sådan gør man:

Vend en Europalle på hovedet. Sav de 2 stykker træ af i midten. Så giver man pindsvinet mulighed for at 
grave en lille fordybning i jorden, og dermed gøre boligen mere rummelig.
Anvend de 2 afsavede stykker træ til at hamre fast på siderne, så de danner et ”lukket” læ-hjørne under 
pallen. Det er i det hjørne, hvor et pindsvin vil vælge at bygge rede og evt. føde sine unger.
Vend pallen om igen. Dæk taget med en form for vandtæt materiale. Her er anvendt bølge-plast-tag, da det 
også ventilerer under ”bølgerne”. 
Dæk ikke alle siderne til. Det vil skabe fugt, og dermed risiko for pindsvinet får svamp.
Placer boligen et roligt, skyggefuldt sted, og dæk den gerne til med grene, blade, og jord på toppen. Grenene 
må gerne danne ”gitter” for nogen af siderne – det vil forhindre andre dyr i at komme ind.
Læg gerne visne blade ind under pallen.
Hvis man gerne vil gøre boligen til en fryd for det menneskelige øje også, kan man meget nemt få 
eksempelvis en efeu til at vokse hen over boligen.
Hvis man stiller en skål med vand i nærheden af boligen – ikke for tæt på - og strør lidt kattetørkost i græsset 
ved siden af vandskålen, eller støttefodrer i foderhuse, så vil pindsvin i kvarteret helt sikkert overveje at flytte 
ind.
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