
I april-maj måned, afhængig af vejret, begynder pindsvinene at vågne af deres hi. De kan 
have tabt 25-40% af deres vægt, som normalt ligger på mellem 800 og 1600 gram. Så de 
har travlt med at komme ud og finde føde.

I maj og juni har hunnerne brug for rigtig meget vand og næring for at komme i løbetid til 
tiden. Det kræver normalt en vægt på ca. 800 gram.

Når hunnerne har parret sig med en han, er de drægtige i halvanden måned. Omkring 1. 
augst føder de deres ene årlige kuld. Der er normalt fra 5 til 8 unger. Ungerne bliver født i 
en hvid hinde og har hvide og bløde pigge, så de ikke skader deres mor, når hun føder dem. 
Piggene bliver hårde indenfor et døgn.

Hunnerne ammer ungerne i halvanden måned. Fra 4 ugers alderen kommer de med ud på 
nattevandring, og begynder at få lidt fast føde på disse ture.

Derefter forlader moderen ungerne, og hun har så ca. halvanden måned til at spise sig tyk, så 
hun kan gå i hi sidst i oktober eller i begyndelsen af november med en god vægt. Ungerne er 
de sidste til at gå i hi i november/december, afhængig af vejret, da de skal tage meget på.

Hannerne styres af deres seksuelle lyster, lige fra de er små. Når de vågner af deres hi,    
venter de blot på, at hunnerne er klar til parring. De spiser så meget som muligt, og kæmper 
ellers om de dejlige hunner. Da de ikke har forpligtelser som forælder, går de oftest i hi før 
hunnerne, da de har spist og spist hele sommeren.

Pindsvin ligger i hi i 5-6 måneder, afhængig af hvor lang og kold vinteren er.

Pindsvin må IKKE få mælk eller piskefløde - kun vand! Og gerne en håndfuld kattetørkost.
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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.

Pindsvinevennerne i Danmark  •  www.pindsvin.dk

Sådan går et pindsvineår


