
Før du anskaffer dig et marsvin 

Kære Kommende marsvineejer  
 
Før du anskaffer dig et marsvin er der nogle ting du bør overveje nøje. Herunder er listet et par 
ting du bør have med i dine overvejelser. 
 
Er det tilladt at have dyr hvor du bor?  
Tag et kig i din leje kontrakt.  
 
Hvordan kommer jeg af med affald?  
Findes der et affalds rum i din ejendom? - og hvis du bor i hus, er der så en genbrugs- eller 
miljøplads, hvor du kan aflevere affaldet?  
Marsvineaffald går under kategorien ”småt og brandbart”, IKKE haveaffald.  
 
Marsvin og allergi?  
Marsvin er et pelsdyr, hvor det ikke kun kan være pelsen, men også den daglige brug af hø som 
indeholder støv der kan give allergi problemer.  
 
Kontakt din læge og få taget en priktest eller blodprøve hvis der er risici for at der kan være 
allergiproblemer. Husk også, hvis der bor flere i husstanden, at få tjekket hele familien.  
Har du venner/familie som ikke kan tåle marsvin og hvad det indebærer, bør du tænke over 
hvordan du kan indrette dig, så de stadig kan komme på besøg.  
 
Når du anskaffer dig et marsvin, skal du huske følgende:  
Marsvin er sociale dyr, så det vil være en fordel at have to sammen. Med mindre du vil have unger, 
skal du nok vælge to af samme køn.  
På DMKs hjemmeside kan du læse mere om at sætte marsvin sammen.  
 
Hvad skal du bruge?  
1 bur af passende størrelse  
Minimum 1 vandflaske pr. bur.  
1 flaske renser eller groft salt til at rense flasken.  
1 foderskål.  
1 neglesaks  
1 lille fejekost (tilbehør til at rense bur med) 
1 fejeblad (tilbehør til at rense bur med) 
1 transportkasse hvis marsvin bliver syg og skal til dyrlæge.  
Tørfoder som er beriget med C-vitamin  
Hø (til at spise, og evt. til at putte i) 
Evt. en høhæk 
Spåner så du kan rense bur efter behov.  
Varierende grønt (se evt. DMK’s særtryk omkring ”Mad til marsvinet” eller de andre omkring 
marsvinets kost og c-vitamin)  
Affaldssække (tilbehør til at rense bur med) 



 
Ekstra udgifter:  
Penge til akut brug for dyrlæge, medicin.  
Transport til og fra dyrlæge/apotek.  
Evt. udgifter til ferie pasning - hvem passer marsvin hvis du ikke har mulighed for det. 
 
Marsvineunger:  
Der er ikke noget sødere end marsvineunger, og det kan være fristende at lave et kuld. Men du 
skal huske på at du enten selv skal have plads til ungerne, eller få dem afsat andet sted, og du kan 
ikke være sikker på at dyrehandleren kan aftage dem. 
Derudover skal det tages i betragtning alle de risici der er ved at sætte en hun til han for at få 
unger. Der er mange komplikationer der kan tilstøde undervejs – som f.eks. drægtighedssyge eller 
problemer med at føde ungerne. Dette skal også tages i betragtning, ligesom eventuelle dyre 
dyrlægebesøg uanset tidspunkt på døgnet eller ugedag, hvis der opstår problemer. 
 
Pleje af dit marsvin:  
Afhængig af hvilket marsvin du vælger, kan der følge nogle ekstra pleje ting med. Alle marsvin skal 
have klippet kløer, da de som hos mennesker gror hele livet. Det samme gør pelsen på et 
langhåret marsvin, og den skal klippes og redes, måske endda vaskes. Vælger du et ”skinny” 
marsvin – altså et hårløst marsvin, må det under ingen omstændigheder gå koldt. Det er derfor en 
god idé, først at sætte sig ind i eventuelle specielle forhold eller pleje, ved de dyr du påtænker at 
anskaffe dig. 
 
Mere information om marsvin:  
På Internettet er der forskellige forums, hvor du kan melde dig ind og få mere viden om marsvin. 
Du kan også klikke rundt herinde på hjemmesiden hvor der ligger adskillige særtryk omkring 
pasning og pleje af marsvin.  
 
Vi håber du bliver glad for dette kærlige og trofaste lille dyr. 


