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Pleje af moderløse pindsvineunger 

Jeg har gennem mine år som plejer, fået nogle erfaringer med unger. Dem vil jeg gerne give videre. 

Andre plejere gør det anderledes, og du ender med at finde din måde at gøre det på. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 

 

Aldersbestemmelse 

Man kan ikke bruge vægten til aldersbestemmelse, da de kan have meget forskellig vægt, alt efter 

hvor længe de har sultet, om vi har fået de store eller de små fra kuldet. I et normalt kuld kan den 

største godt være dobbelt så stor, som den mindste. Her er vejledende aldersbestemmelse. 

 

Beskrivelse Alder – sådan cirka Antal måltider/døgn 

Lukkede øjne, lyserøde, 

gennemsigtige med navlestreng 

0-3 dage 6-7 måltider 

Lukkede øjne, lyserøde, 

gennemsigtige uden 

navlestreng 

3-5 dage 6 måltider 

Lukkede øjne, grå uden pels 5-8 dage 5-6 måltider 

Lukkede øjne, begyndende 

pelsdannelse 

1-2 uger 5 måltider 

Øjnene åbnes, lille kort pels 2 uger 4-5 måltider 

Ørene foldes ud, første tænder i 

undermunden, pelsen længere 

3 uger 3-4 måltider – kan begynde at 

spise ”grød” selv 

Alle tænder på nær 

hjørnetænder, pelsen vokser 

3-5 uger 3-4 måltider – spiser selv – har 

mad stående – kan få tørfoder 

Fuldt tandsæt, fin lang pels 6 uger 3 måltider – har tørfoder 

stående – KMR trappes ud 

Antallet af måltider er vejledende! 

 

Førstehjælp 

Når de små kommer ind til os, er de ofte sultne og kolde. De kan ingenting, før de er varme! Så jeg 

starter med at varme dem op. Det er bedst at gøre det ved hjælp af ens egen kropstemperatur, så 

jeg tager dem ind på maven i en lille pose. Når de så er blevet varme, begynder de ofte at bevæge 

sig mere. Derefter skal de tisses af, da de ikke kan spise med fuld blære. Hvis de har været uden mor 

længe, kan det være svært, men det er vigtigt for at de vil spise OG det er vigtigt, at blæren tømmes 

inden, de får væske, så den ikke bliver overspændt. Nogen gange kan man være nødt til give lidt 

lunken sukkervand, hvis man slet ikke kan få dem tisset af, men det skal være MEGET lidt; det er 

vigtigt, at blæren bliver tømt! 

Når de har tisset, kan de begynde at få lidt fra sprøjten at drikke. Jeg starter med lunken sukkervand. 

Det giver jeg hyppigt indtil de har haft afføring. Så ved jeg, at der er ”gennemløb”. Ofte er afføringen 

sort og slimet i starten. Når der er kommet afføring, blander jeg KMR i sukkervandet, cirka 50% 

opløsning, så deres maver kan nå at vænne sig til KMR. Deres afføring skifter til lysegrøn, og jeg ved 

nu, at KMR'en er kommet gennem tarmsystemet. Derefter gives KMR i stigende opløsning til de får 

ren KMR. Så det første halve til hele døgn, får de hyppige, ”tynde” måltider for at komme godt i 

gang. De er ikke vant til større måltider, da de – hos deres mor – spiser det meste af tiden, og derfor 

er maverne ikke vant til at være fyldte. 
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Aftisning 

De kan først selv tisse, når de er cirka 3 uger, så det er vigtigt, at de bliver tisset af. Hvis de har været 

længe uden en mor, kan deres blære være så overspændt, at de ikke kan tisse. Jeg giver i de tilfælde 

én dråbe Metacam, hvilket gør, at de slapper af, så de kan tisse. 

For at kunne tisse, skal deres urinåbning provokeres. Jeg kilder dem meget forsigtigt på 

urinåbningen med kanten af en vatrondel. Man kan også bruge hjørnet af et stykke køkkenrulle. Det 

er vigtigt, at man ikke gnider, men forsigtigt kilder, da huden er meget sart og man kan gnide hul. 

Det er også vigtigt, at urinen opsamles på vatrondellen/ køkkenrullen, så urinen ikke kommer på 

deres hud, da det generer huden. Når urinen opsamles på noget hvidt, kan farven også bedømmes. 

De første gange, når de lige er kommet ind, er urinen ofte meget gul og koncentreret, men 

efterhånden skal den blive lysere, hvilket er et tegn på, at væskebalancen er i orden. Der kommer 

som regel afføring med, når de tisser. 

De helt små unger uden så meget pels kan blive røde og hævede omkring endetarmsåbningen. Det 

er urinen fra aftisningen, der generer endetarmen. Et godt råd: smør endetarmen godt med salve 1 

til 2 gange dagligt. Jeg bruger Dermalog Babycreme fra Apoteket, da den er lavet til at forebygge 

bleeksem. Det beskytter huden mod den stærke urin. 

Hvis skaden er sket, og de er røde og hævede; nogen gange kan de bløde fra endetarmen, så bruger 

jeg Aloe Vera: Aloe First fra Forever, som er en spray, som jeg sprayer på. Desværre svier den, men 

den er meget effektiv. Man kan også bruge Inotyol-salve eller andre Baby-salver. Jeg bruger den før 

nattesøvnen, hvor de har en pause i aftisningen, så huden får tid til at hele. Jeg har lagt mærke til, at 

det forebygger og behandler ”rød numse” at bruge Vita Biosa eller Zoolac i KMR'en – det kommer 

jeg tilbage til.  

Måltiderne. 

Unger må ikke få komælk i nogen former! De trives bedst på KMR, som er mælkeerstatning til 

kattekillinger. Den kan du bestille hos mig. Som før beskrevet, så starter jeg med meget tynde 

opløsninger, f.eks. ½ vand og ½ KMR-blanding. Jeg har altid opblandet KMR i køleskabet i 

ungesæsonen. Jeg blander til mellem et halvt og helt døgn ad gangen (det kan holde sig i køleskabet 

i opblandet i et døgn). Jeg koger vand, nedkøler det igen og blander 1 del KMR til 3 dele vand. Jeg 

bruger sylteglas med skruelåg eller meljævner og ryster det sammen. Når det er blandet sammen, 

blander jeg Vita Biosa i; det forebygger dårlig mave og jeg har indtryk af, at det gør dem mindre 

røde forneden. Jeg bruger et par skefulde i en halv liter opblandet KMR. Det tykner blandingen en 

smule, hvilket gør det nemmere for dem at spise det. Til unger over 3 uger, bruger jeg 1 del KMR til 

2 dele vand. 

Jeg får ofte henvendelser fra plejere, der har svært ved at få de små til at spise nok. De sutter lidt, 

og så gider de ikke mere. Jeg har fundet ud af, at der er flere ting, der er af betydning for, at de 

spiser godt til måltiderne: 

- De skal være varme for at kunne spise (det gælder alle pindsvin!). 

- Det er vigtigt, at de er tisset af før måltidet. 

- OG så er det meget vigtigt, at KMR'en er varm! Jeg bruger indersiden af underarmen til at 

checke temperaturen, og det skal næsten brænde, når jeg tester temperaturen. Ellers gider 

de ikke sutte ret længe. Det betyder, at jeg ofte har 2 sprøjter i gang, sådan, at der er én, der 

er varm hele tiden. 

- Hvis der er én unge, der er særlig langsom eller småtspisende, bruger jeg det trick, at jeg 

giver 2 unger mad samtidigt fra én sprøjte. Så slås de om sutten, hvilket sætter gang i 

sutteriet. 

- Hvis man kilder dem i ganen med sutten, så fremmer det suttelysten. 

Jeg bruger normalt 10-ml-sprøjter, til de helt små bruger jeg 5 ml eller 2 ml sprøjter. På dem sætter 

jeg sutten.  

Jeg har den lille i venstre hånd, pakket ind i et uldstykke, men så den står på bordet på noget af 

ulden, så den kan ”ælte” med fødderne. Jeg holder hovedet fast med tommelfinger og langemand. 
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Jeg lægger sprøjten i min højre hånd mellem 2 fingre og så trykker jeg stemplet forsigtigt ned med 

håndfladen, så min tommelfinger ikke bliver så belastet. Jeg bruger så store sprøjter som muligt, 

fordi jeg har erfaret, at de mister suttelysten, hvis man hele tiden skal fylde sprøjten. Hvert kuld 

unger har deres egne sprøjter og sutter. Efter måltidet skyller jeg dem igennem med kogende vand 

og sætter dem, så de bliver tørre. Jeg koger ikke sutterne, da de bliver for hurtigt møre af det. Før 

måltidet, skyller jeg dem igennem med kogende vand. Du kan se mere på foreningens DVD.  

Når de er meget små, tager det 15-30 minutter for hver unge at spise et måltid, men efterhånden, 

som de vokser og lærer sprøjten at kende, vil de stå med let spredte ben, sætte sutten op i ganen og 

bare lade mælken rende ned i maven og det tager omkring 5 minutter for dem at spise. 

Jeg har en del unger, selvom jeg har fuldtidsarbejde. Jeg har en rytme, når jeg fodrer, som nogle af 

jer måske kan bruge: 

Jeg laver først en ny varm rede til dem. Da mælken er kold, har jeg 2 sprøjter i gang. Jeg fylder dem 

ca. ¾ og sætter dem i termokop med varmt vand, så de bliver varmet op. Jeg har den kolde mælk 

stående ved siden af, så jeg kan regulere med kold mælk, hvis det er blevet for varmt. Jeg har også 

et varmt uldklæde klar. Og så har jeg en skål med lunken Vita Biosa-vand med en blød 

engangsvaskeklud eller vatrondel. Jeg har kanden med varmt vand, så jeg kan fylde mere varmt 

vand i koppen. 

Når jeg har det hele klart, sætter jeg mig ved et bord i en god højde, så jeg slapper af. Jeg tager én 

unge af gangen: pakker den ind i det varme uldklæde, så den ikke bliver kold, mens den spiser. Jeg 

tisser den af, giver 1. sprøjte KMR, og når den en tom, fylder den igen med kold mælk og sætter den 

til opvarmning, giver evt. fra den anden (varme) sprøjte. Når ungen har spist færdig, aftørres den 

med engangsvaskekluden. Det er vigtigt, at mælkeskæg bliver fjernet grundigt; de kan kun holde 

varmen, hvis de er rene! Ungen må godt være lidt fugtig, når den lægges ned i den nye varme rede. 

Og så forfra med næste unge til alle har spist. Når alle har spist, ligger de og sover trygt i den nye 

rede, som så lempes over i kurven, hvor jeg har dem. Hvis én af dem stadig er vågen, så får den 

tilbud om mad igen. 

Jeg får ofte spørgsmålet: Hvor meget spiser de? Og hvor ofte? 

En tommelfingerregel: sunde friske unger spiser ca. 10 % af deres vægt på et måltid. Lidt mindre, 

når de er helt små, lidt mere, når de er ældre. Man kan se maven blive fuld; den må endelig ikke 

blive overfyldt og struttende, da det ofte giver fordøjelses-problemer. Jeg tæller antallet af måltider 

pr. døgn. Da jeg skal have nattesøvn, så er der længere mellem måltiderne om natten, og mens jeg 

passer mit arbejde, og færre timer mellem måltiderne, når jeg er hjemme i timerne fra 16 – 01. Som 

du kan se af skemaet på side 2, tager jeg cirka et måltid fra om ugen. Jeg vejer dem dagligt; hvis de 

tager godt på, kan jeg tage et måltid hurtigere fra, hvis ikke, venter jeg, og hvis de taber sig, lægger 

jeg et måltid på. En unge på 2 uger får f.eks. kl. 1 – 7 – 16 – 19 – 22. Jeg oplever, at de har godt af 

pauserne; de spiser rigtigt godt næste gang, og deres tarmsystem har godt af lidt fred. 

Hvor meget tager de så på? Hvad vejer de? Der er stor forskel på deres vægt, når de kommer ind, så 

man kan ikke vurdere deres alder ud fra vægten, men kun ud fra de udviklingstegn, der er beskrevet 

i skemaet på side 1. Man kan se, om de har ”sul” på kroppen eller ej; de skal være godt faste i kødet 

og kompakte, når de er normalvægtige. De vejer omkring 15 - 25 gram, når de bliver født og tager 

mellem 5-10 gram på i døgnet, hvis de er i trivsel. De skal tage mindst 50 gram på om ugen; gerne 

op til 100 gram pr. uge. De kan godt have et døgn, hvor vægten står stille, men så har de taget det 

dobbelte på i døgnet efter. Da jeg bruger vægten til at regulere antallet af måltider med, vejer jeg 

dem dagligt, mens de kun er på sutteflaske. Når de spiser godt selv, trapper jeg vejningerne ned til 1 

gang ugentligt. 

Reden: at holde på varmen – og fugtigheden 

Det er vigtigt, at de små har det varmt – og mens de er uden pels også fugtigt. Jeg har prøvet at tage 

et gammelt pudebetræk og syet det sammen med en plastpose. Når ungerne er spist af og vasket 

godt af med lunken Vita Biosa vand, pakker jeg dem i blødt uld og lægger den i pudebetrækket. 

Posen lægger jeg op ad varmekilden, som her hos mig er en gammeldags varmedunk. Normalt 
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lægger jeg posen midt i en kurv. Til den ene side har jeg varmedunken, til den anden side 

sammenrullede håndklæder. På den måde kan ungerne fjerne sig fra varmen, hvis de får det det for 

varmt. I posen er der en dejlig fugtig varme, der minder om den, der er under maven på deres mor. 

Et kuld på 3-5 kan hurtigt holde varmen selv, uden varmedunk, når de sover i sådan en pose. 

Man kan bruge mange andre varmekilder, f.eks. SnuggleSafe, lamper med keramiske pærer, 

gulvvarme i badeværelset, varmeplader til terrarier osv.. Men husk: de skal kunne fjerne sig fra 

varmen, ellers er der risiko for, at de kravler ud af reden, fordi de bliver for varme og efterfølgende 

bliver kolde. 

Når ungerne er uden pels, er det vigtigt, at ulden er meget blød; jeg bruger uldundertrøjer, mens de 

ingen pels har; senere får de strikkede uldtæpper. Når jeg skifter rede, giver jeg altid en klud fra den 

gamle rede tæt på dem, så de oplever deres egen lugt og ikke lugten fra vaskemidler. Jeg har de helt 

små unger i kurve med låg – det er bedst, hvis kurvene er foret med stof indvendigt; det modvirker 

træk og man risikerer ikke, at de hænger fast i kurvematerialet. De er i ”redeposen” til de er cirka 2 

uger. 

Når ungerne er i 3-4 ugers alderen, hvor de bliver mere mobile og begynder at tisse selv, flytter jeg 

dem i kasser. De får stadig tæpper med i sovekassen i starten. Jeg har erfaret, at hvis sovekassen er 

meget lille, så bliver de hurtigt ”renlige”, dvs. at de går udenfor sovekassen for at tisse. Allerhelst vil 

de gerne have en lukket kasse med aviser at tisse i. Senere sætter jeg en sovekasse med halm, og 

efterhånden flytter de selv over i halmen. 

 

Unger der er alene 

I starten og slutningen af sæsonen har jeg ofte nogle helt nyfødte (under en uge) unger, der kommer 

alene. De er svære at have, dels fordi de har svært ved at holde varmen, dels fordi de er meget kede 

af at være alene. Jeg har eksperimenteret med ”kænguru-metoden”. Jeg pakker den ind i tynd uld, 

putter den derefter i en uldsok og så ned i ”kavalergangen”. Den lille er der dag og nat, indtil den får 

øjne og kræfter til at kunne sættes sammen med nogle, der er større. Det er især nemt om natten, 

da den lille ”melder” sig selv ved at begynde at møve rundt, så jeg vågner. De unger, jeg har på den 

måde, vokser hurtigere og er mere modstandsdygtige senere. Jeg tror, at kombinationen af varme 

og fugt fra min krop samt hjertelyden, er helt optimalt for den lille. 

 

Hygiejnen er vigtig 

Jeg er meget struktureret med hygiejnen, mens de er små, så jeg ikke får smitte fra kuld til kuld. 

Hvert kuld har egne sprøjter og sutter. Jeg spritter mine hænder med håndsprit, inden jeg rører ved 

unger fra et nyt kuld, og så desinficerer jeg uldstykkerne. De lyse klude bliver lagt i blød i klorvand 

før vask, mens de farvede lægges i Rodalon-vand. Da det er uld, kan de jo ikke vaskes på så høje 

temperaturer. Håndklæder koges. 

Med den høje hygiejne kan jeg sagtens have et kuld unger, der er meget syge UDEN, at de andre 

kuld bliver det. Af samme grund blander jeg heller ikke unger fra forskellige kuld, før jeg ved, at alle 

er raske. 

Overgangskost 

Jo hurtigere ungerne kommer i trivsel; dvs. tager godt på, jo mindre syge bliver de! Trivsel er alfa og 

omega. De trives ikke fuldkomment på KMR, så det gælder om at få dem over på almindelig mad 

(tørkost) hurtigst muligt. 

Jeg opbløder foderet. Det bliver bedst, hvis det opblødes med koldt vand. Jeg bruger glas fra syltede 

ting (rødbeder, agurker): fylder det ¾ op med tørfoder, fylder næsten glasset med koldt vand og 

derefter en sjat Vita Biosa i. Så stiller jeg det natten over i køleskabet. Man kan si eller blende det, så 

det bliver som øllebrød til at putte i sprøjterne. Men jeg maser det ud i en tallerken med en gaffel og 

blander det med lidt kogt, varmt vand. Når det er blevet til ”øllebrød”, hælder jeg varm KMR over. I 

starten mere KMR end ”øllebrød”, men efterhånden mere ”øllebrød” end KMR.  

I starten er det svært for ungerne at spise selv, og de bliver helt indfedtede i ”grøden”. De reagerer 
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også med selvbespytning på den nye smag; det er helt normalt. Man kan putte væske fra det 

opblødte foder i KMR'en, så de vænner sig til smagen, inden de skal starte med at spise selv.  

Efterhånden som de bliver gode til at spise uden at svine sig til, kan man sætte opblødt tørfoder til 

dem, så de har mad mellem grødmåltiderne. Valg af skålen er vigtig i starten: der skal være lidt kant 

på, men det skal være en smal kant, så ungerne ikke træder op i skålen. Jeg bruger en underkop 

med et glas eller en lille skål i midten; det forhindrer ungerne i at træde op i maden. Låg fra 

syltetøjsglas er også gode at bruge. 

Hvornår skal man så starte med at give andet end ”sutteflasken”? I naturen begynder ungerne at gå 

med deres mor i 3 ugers alderen, så det er en god rettesnor. På det tidspunkt får de også tænder. 

Det kan godt være individuelt i kuldet, hvornår de er klar til at spise selv. Efter de er tilbudt ”grød”, 

så eftermader jeg med sprøjte. Det er vigtigt at starte langsomt, så deres tarmsystem kan følge med 

uden, at de får tynd mave. Her er det godt med Vita Biosa både i KMR og i det opblødte. Det er helt 

almindeligt, at nogle bliver ved med at ”tigge” efter sutten, mens andre med det samme at helt 

vilde med det opblødte. 

Når ungerne nærmer sig 5-6 uger, får de tyndere og tyndere KMR (”kridtvand”) på det opblødte. 

Nogle unger er meget utilfredse med at skulle undvære mælken, men når de begynder at gylpe det 

op, er det vigtigt for deres trivsel, at man stopper med det. Selvom de ikke gylper, så er det vigtigt at 

trappe ud af KMR senest omkring de 7 uger; deres tarmsystem og immunforsvar kan ikke tåle det i 

længden. Her bruger jeg varmt honningvand på grøden – pindsvin elsker sødt, og min erfaring er, at 

de virkelig går til den, når de får den varme grød med honningvand på! Jeg fortsætter med den 

varme grød som supplement til tørfoder helt til vinter. Når jeg kommer ud i løbegården med den 

varme grød på nogenlunde samme tid hver aften, kommer de alle frem, så det giver mig et godt 

overblik over flokken. 

Når ungerne skal vænnes til det tørre tørfoder, gør jeg tørfoderet mindre opblødt. Dvs. jeg dækker 

kun foderet med vand i glasset i stedet for at fylde glasset helt op med vand. Den opblødning bruger 

jeg også som kræsekost til de småtspisende voksne. 

   

Unger med diarré. 

Unger, der får KMR, har lysegrøn afføring. Den er lind i det, men skal helst have ”pølse”-form, hvis 

den bliver vandig, skal man være meget obs. på, at en diarré kan være undervejs. 

Diarré hos ungerne er livstruende; de kan dø i løbet af et døgn, hvis de får voldsom diarré. Hvis de 

får tynd mave, tager jeg KMR fra dem med det samme! Jeg giver dem herefter koncentreret Vita 

Biosa før hvert måltid, som består havresuppe blandet med honningvand. Når afføringen er blevet 

normal, både i udseende og hyppighed, starter jeg langsomt op med at tilsætte KMR til blandingen 

igen. 

Hvis ungerne får dårlig mave, når de er kommet over på almindelig mad, tager jeg tørfoderet fra 

dem. Jeg laver så havregrød til dem: en håndfuld havregryn i en skål overhældes med kogende vand 

og et nip salt. Der hældes honningvand på til det er en grød, som serveres lun. De kan som regel 

rigtigt godt li' det. Efterhånden – som maverne får det bedre – moses opblødt tørfoder i. Den 

samme blanding bruger jeg som kræsekost til småtspisende voksne.  

Orm kan også give diarré, så hvis det fortsætter skal afføringen undersøges af dyrlægen, så de kan 

behandles. 

Hvis ovenstående kostråd ikke med det samme ændrer deres afføring, må de behandles med 

medicin. Diarré kan være første tegn på et pseudomonas-angreb, så det skal tages meget alvorligt. 

 

Pseudomonas hos unger 

Pseudomonas hos unger er livstruende! Symptomer på pseudomonas er først en ”sødlig” lugt, så får 

de ”arp” omkring munden og taber hårene i ansigtet og på tæerne.  Det er ret smitsomt; derfor er 

hygiejnen meget vigtig, hvis nogen af ungerne har pseudomonas. Den bedste forebyggelse mod 

pseudomonas er, at få ungerne i trivsel hurtigt. 
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Den største risiko for pseudomonas er hos de unger, der har været meget kolde og våde i starten. 

Hvis de har fået pseudomonas De behandles med Baytril normal dosis 2 x dagligt i 10 dage. 

Samtidigt bliver de dagligt vasket i Vita Biosa og tørret meget grundigt bagefter med bløde klude. 

Man kan evt. børste løs hud af med en tandbørste.  

 

Tarmfremfald 

Det sker, at ungers endetarm falder ud. Det sker især hos unger, der har tarmproblemer og ondt i 

maven, hvor de går og presser, ofte i forbindelse med måltiderne. Et stykke af endetarmen bliver 

presset ud. Hvis ikke det behandles, vil tarmen blive afskåret blodtilførsel og dø. Det vigtigste er, at 

ungen slapper af. Der gives staks cirka 0,2 ml Metacam og kort tid efter vil ungen slappe af og 

tarmen vil blive suget ind igen. Man kan – med fingeren – presse på endetarmen cirka 15 minutter, 

så tarmen bliver inde. Hvis ungen presser meget, kan man de næste timer, give tynde væsker, så 

tarmen ikke bliver så belastet.  Det er selvfølgelig vigtigt, at afføringen bliver normal, så det ikke sker 

igen. De næste døgn, vil slimhinden omkring tarmen være løs, og det vil derfor kunne ske igen; 

derfor gives Metacam, så ungen ikke har ondt og derfor ikke presser. 

 

Unger, der ikke vil spise 

I efteråret kommer de sidste små unger ind, da der ikke er mere mad i naturen, og de er for små til 

at klare vinteren. De leder efter mad ved foderbrættet og hjælpsomme mennesker samler dem ind. 

Der kan være flere årsager til at de er små. Mange af dem kan være født sent, men nogen af dem 

har – af forskellige årsager – ikke fået taget godt nok på. 

De har ofte orm og skal derfor have ormekur; så kommer de ofte i gang med at tage på. 

De kan have ondt ved at skifte tænder, hvilket jeg har erfaret er en hyppig årsag til, at de ikke spiser. 

Ungerne skifter mælketænderne i 3 måneders alderen, og der kan sidde en løs tand, som gør ondt; 

derfor spiser de ikke. Tag en vatpind og kør den langs gummerne, hvis en eller flere tænder er løse, 

skub den da forsigtig ud med vatpinden. Lad ungen tygge lidt på en ny vatpind, der er fyldt med Vita 

Biosa, og den vil hurtigt komme i gang med at spise igen. 

De kan godt være gået helt i stå, så de er svære at få i gang med at spise. Jeg har gode erfaringer 

med ”grøden” (se ovenfor), som de fleste ikke kan modstå. 

Ligeledes kan nogen af dem have tynd afføring, ofte fordi de spiser alt muligt, de finder - af sult. 

OBS! Hvis de er meget sultne, når de kommer ind, og hvis de så får tørfoder og går ombord i det, 

KAN tørfoderet svulme op i maven på dem, og de kan få ”trommesyge” og dø. Start derfor altid med 

opblødt mad. 

Vinterpleje / udsætning 

Mange unger når at blive store nok til at blive sat ud om efteråret. Du skal dog være opmærksom 

på, at de aldrig har været i naturen før og derfor skal veje mindst 600 gram midt i oktober, så de har 

lidt at tære på, mens de lærer naturens mad at kende. Nogle af dem skal være i staldpleje om 

vinteren. Det kan være i løbegårde udendørs eller stalde, hvor der er lavet større bokse, de kan gå i. 

Mine unger kommer i udendørs burer, når de er kommet godt i gang med at spise selv – omkring 3-

4 uger gamle; derefter kommer de i løbegårde, når de er omkring 6-8 uger og i god trivsel; dvs. at de 

spiser godt og tager godt på.                                                                            

God fornøjelse!! 

Aslaug Bugge 

Plejer i Skælskør 

Tlf: 4033 7409 


