
Mad til marsvinet 

Én vigtig betingelse for et sundt marsvin, er maden. Et marsvin skal ALTID  have adgang til FRISKT 

VAND og HØ.  Ikke alle marsvin drikker lige meget, men især ældre dyr kan få dårlige nyrer og 

kræver derfor meget vand. Hø er med til at holde fordøjelsen i orden. Høet må aldrig lugte 

muggent, og husk at fjerne eventuelle tidsler.  

Derudover bør marsvinet hver dag have FRISKT GRØNT og fri adgang til TØRFODER. Frisk 

grønt er meget vigtigt, fordi marsvinet har brug for C-vitaminer. Hvis marsvinet ikke får nok C-

vitaminer kan det meget let få skørbug, hvilket ofte medfører døden. Der er specielt meget C-

vitamin i alle former for kål, persille, græs, kløver, mælkebøtter og andet grøftegrønt. Har du 

mange marsvin, er kålrabi eller hvidkål en billig løsning.    

Gulerødder, agurk og salat har ikke noget særligt stort indhold af C-vitaminer, men kan gives som 

godbidder. Dette gælder også diverse frugter. Dog er der mistanke om at saften i frugten (på 

grund af det store syreindhold) er medvirkende til at marsvinet får læbesvamp. HUSK at fjerne 

eventuelle levninger, før du giver mere grønt. Et marsvin har brug for 10 mg c-vitamin i døgnet og 

2-3 gange så meget hvis den er drægtig.   

C-vitaminer i drikkevandet er ikke nogen god løsning. Ikke alle marsvin drikker lige meget, og C-

vitamin i vandet nedbrydes meget hurtigt og bliver uvirksomt.   

Tørfoder kan være mange ting. Der findes mange forskellige slags, men en god idé er at bruge et 

pellet foder der består af ensartede piller, tilsat c-vitamin. Derved er der ikke særlig meget spild, 

og dyrene er dækket ind mht. c-vitamin gennem tørfoderet.  

Køb helst ikke tørfoder som er pakket i plastposer.    

Hvis du overholder denne fodringsvejledning, har dit marsvin alle muligheder for at få et godt og 

langt liv. 


