
Med et pindsvinehus fra snegleforum.dk får du
pindsvinene tilbage i haven...!

Efterhånden som villahaverne bliver mere og mere vel-
trimmede, har pindsvinene færre og færre muligheder for at
leve som de gerne vil. De må vandre langt for at finde egne-
de steder at slå sig ned – de mange døde pindsvin på vejene
er ét af resultaterne. Og bestanden af de efterhånden truede
dyr er stadig faldende. Pindsvinet er fredet i mange lande,
og i flere lande er det på den “røde liste” over truede
dyrearter.  

Pindsvinet er én af dine venner i haven: som natdyr
jager den insekter, larver, nøgne snegle og snegle
med hus. Ind imellem kan man høre det æde støjende
og grynte vellystigt, når det er forelsket.

Pindsvin skal bare have et stille og roligt hjørne i
haven, hvor hunde og katte ikke kommer. Det leder
efter et lille hul, strå og græs, så kan det sove trygt,
føde og passe sine unger og tilbringe vinteren.
Med et pindsvinehus fra snegleforum.dk sikrer du
pindsvinet et tørt og sikkert sted, året rundt.

Placér pindsvinehuset et roligt sted i haven. Gerne
lidt væk fra huset og så tørt som muligt. Spred sand
og lidt hø eller græs inde i huset. For at sikre at det
er så godt isoleret som muligt, dækkes huset med
jord, strå eller barkflis. Lad åbningen være fri. Som
hovedregel finder pindsvinene selv pindsvinehuset,
men det kan tage lidt tid. Fot at tiltrække pind-
svinene, kan du lægge lidt kattetørfoder i nærheden
af huset.
Læg ikke frugt og grønt, brød, ris og andet vegetabilsk
føde, det går ufordøjet igennem.
Olieholdig føde som nødder, solsikkekerner og avo-
cado, kan de godt lide.

Server ALDRIG komælk til pindsvin.
De får diarré af komælk og ungerne dør af det!



Sådan indretter du pindsvinehuset til de kommende beboere:

Find et roligt sted i haven, f.eks. under en busk eller i kanten af hækken. Jorden skal være tør – placér
ikke pindsvinehuset på en græsplæne. Du skal bruge grus eller småsten som underlag. Strø det ud på
det sted du vil have pindsvinehuset. 

Fyld nogle håndfulde tørre, visne blade og tørt græs (hø) ind i huset, pindsvinene supplerer selv hvis
det ikke er nok.

Stil pindsvinehuset på plads og dæk det til med jord, strå og visne blade. Det er med til at sikre at
f.eks. husdyr ikke forstyrrer pind svinene og materialet isolerer yderligere.

Pindsvinet får med pindsvinehuset et naturligt yngle- og overvintringssted. 

Mange pindsvin dør når Sankt Hans-bål brændes af. Store kvasbunker, som er svære at flytte, bør tæn-
des højt oppe. Så er der mulighed for at pindsvinene når at forsvinde, når de mærker røgen og varmen.

Damme og swimmingpools er også farlige, hvis der ikke er skrå sider eller anden form for opgang.
Læg evt. et groft, uhøvlet bræt op til kanten.

Plante- og insektgift er årsag til mange pindsvins død. Tænk også på sneglegift! Brug KUN Sneglefri
Ferramol til bekæmpelse af snegle.

Se meget mere om pindsvinehusene
på www.snegleforum.dk

 


