
 

 
SÅDAN LAVER DU EN GOD PINDSVINEBOLIG:  
1 

 

Her er, hvad du skal bruge: 
En solid palle, armeret plast i en bredde på 110 
cm (til en  
Europapalle), en masonitplade, tagpapsøm, 
hammer, sav  
og saks.  
2 

 

Vend pallen på hovedet og sav midterbrættet af. 
Det øger  
rumfanget under pallen betydeligt. 

 



3 

 

Søm masonitpladen fast på oversiden. 
4 

 

Tag den armerede plastdug hen over pallen og 
skær  
den af i en længde, så begge ender kan bukkes 
og nå  
helt rundt om pallens to endestykker. Søm 
plasten fast 
til oversiden af pallen. 
5 

 

Vend pallen på hovedet.  
 
 
 
 
 



6 

 

Plastdugen bukkes rundt om palle-endestykkerne 
og  
sømmes fast. 
7 

 

Klip et stykke af plastdugen i hver side af de to 
brede  
sider, som vist på billedet. 
SÅDAN!  

Den nye pindsvinebolig er nu klar til at blive sat 
ud i et skjul under buske og træer. Der hvor 
pallen skal ligge graves en lille fordybning på ca. 
40 cm i diameter og ca. 8 cm dybt. Før 
palleboligen lægges hen over fordybningen, 
fyldes der rigeligt med halm, tørret græs eller 
visne blade i fordybningen. Når pallen er lagt på 
plads, dækkes den med lidt jord, kviste og grene 
og kan nu tjene som pindsvinebolig i mange år. 
Husk, ved placeringen af pindsvineboligen, at der 
skal være adgang til vand i rimelig afstand. Et 
godt fuglebad kan være en udmærket løsning, 
hvis der ikke er søer eller damme i nærheden. 

Øvrig forklaring: 

Plastdugen har to funktioner: Den holder boligen tør, 



og den beskytter pallen mod en for hurtig 
forrådnelse. 

Åbningen til pallen skal være i siden, hvor der både 
er et topbræt og et bundbræt. Dette sikrer, at ræve 
ikke kan grave ind under pallen - hvad den vil 
forsøge at gøre, hvis åbningen placeres i enderne af 
pallen, hvor der ikke er bundbræt. 

Plastdugen og masonitpladen kan købes i 
byggemarkedet. 

Både plastdugen og masonitpladen kan undværes, 
hvis man ønsker det, men så skal du lukke 
palleenderne og halvdelen af hver side med solide 
brædder for at hindre en ræv i at blive for 
nærgående. Pallen skal uden plast dækkes af et tykt 
lag halm, hø eller grene og kviste. Uden beskyttende 
plastdug vil palleboligen rådne og falde sammen i 
løbet af få år. 
 


