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Ofte Stillede Spørgsmål 

For at komme en del fejl og myter til livs, vil jeg her liste en række ofte stillede spørgsmål som bå-

de nye og garvede marsvineejere kan drage nytte af. Listen udvides løbende. 

Kan marsvin gå udenfor? 

Om sommeren kan de godt gå udenfor, men da marsvin ikke danner underuld skal de ind igen før 

temperaturen bliver for lav. Marsvin bør have mindst 10 grader døgnet rundt, for at de trives. La-

vere temperatur kan forårsage kulderystelser, forringet livskvalitet og i sidste ende en kortere le-

vetid. 

Kan marsvin godt leve alene? 

Nej, marsvin er flokdyr og bør altid gå mindst 2 sammen. Hunner er som regel ikke noget problem 

at få til at gå sammen, mens hanner kan være mere besværlige. Voksne hanner kan ofte gå godt 

sammen med hanunger, men det kan gå galt hvis de begge ønsker at bestemme i buret. En simpel 

løsning på det, er at kastrere hannen og give ham selskab af en dame. Vil man ikke det, må man 

forsøge med en hanunge eller til nød ty til at opdele buret/stille to bure op af hinanden så hannen 

stadig kan snakke med andre artsfæller, men bare ikke gå i bur med dem. Det er dog kun en nød-

løsning, da det ikke er helt som selskab i buret. 

Kan et marsvin gå alene, hvis ejeren bare snakker meget med det? 

Nej, nej og atter nej. Menneskeligt selskab kan aldrig erstatte selskab af en artsfælle! 

Kan kaniner og marsvin gå sammen? 

Igen et – nej, nej og atter nej!! Marsvin og kaniner er to meget forskellige dyrearter, der intet har 

at gøre i samme bur. De snakker ikke samme sprog, har ikke samme kropssprog og de har heller 

ikke samme foderbehov. Marsvin har brug for c-vitamin, det har kaniner ikke. 

Det er set mange gange at de to dyrearter har skadet hinanden, simpelthen fordi de ikke snakker 

samme sprog og det faktum at kaninen har umådeligt stærke bagben der kan forvolde stor skade. 

Det kan ikke understreges nok, at kaniner og marsvin ikke har noget at gøre i samme bur! 
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Hvornår bliver marsvin kønsmodne? 

Marsvin bliver allerede kønsmodne ved 4 uger/300g. hvilket er hvorfor, man fravænner dem i den 

alder. Ved den alder skal de kønsopdeles så der ikke kommer uønskede unger ved alt for unge dyr. 

Vokser bækkenet sammen hvis hunnerne ikke får første kuld inden 12 mdr.? 

Nej, det er gammel information der siger at det gør det. Faktisk er det, der sker, at bækkenet mi-

ster elasticitet med tiden, og hunnen derfor kan få sværere ved at føde. Der er dog ikke nogen der 

ved, hvornår det sker. Det har faktisk vist sig, at hunner oftest klarer kuld bedre, hvis de er ældre 

når de får første kuld. Hunner, der parres senere, har ofte en bedre størrelse og psyke, føder med 

færre komplikationer, og passer ungerne bedre end hunner der parres tidligt. Derfor råder jeg til 

at vente til hunnen er over 9 mdr. gammel, med at parre hende første gang. 

Skal hanunger fravænnes når de begynder at brumme af moren? 

Det, at hanunger brummer, er en del af deres opvækst. De begynder allerede få uger gamle at 

brumme mens de tumler rundt og måske også kravler på deres mor. Der er altså ikke tale om par-

ring eller at de allerede da kan lave unger. De er først kønsmodne når de når over 300g. og derfor 

bør man ikke fravænne dem før de vejer over 300g. og helst også er 4 uger gamle. Indimellem kan 

hanunger dog nå vel op over 300g. før 4 ugers alderen, og så er det en vurderingssag hvornår de 

bør fravænnes. Jeg venter som regel til de vejer 340-350g. hvis de er under 4 uger gamle, og ellers 

fravænnes de når de kommer over 4 uger og vejer over 300g. 

Hvor meget plads skal marsvin have? 

Det er et spørgsmål der stilles konstant, og ærlig talt er der ikke noget facit til det. Hvor meget 

plads marsvin har behov for, er ikke noget nogen egentlig ved da det afhænger af marsvinet selv – 

alder, aktivitetsniveau, psyke osv. osv. Jeg råder altid til min. 100*50 cm. til 2 marsvin og jo større 

jo bedre. 

Kan marsvin undvære hø? 

Bestemt nej. Hø er noget nær den vigtigste ernæring for marsvinet. Det hjælper til at holde maven 

i orden, sliber tænderne og sikrer et sundt og velnæret marsvin. Derfor kan de på ingen måde 

undvære høet, ligesom det heller ikke kan erstattes af f.eks. halm. 
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Hvad er bedst at fodre sit marsvin med? 

I de senere år, er der skudt mange nye måder at fodre på, op. Nogle mener måden med et godt 

tørfoder med c-vitamin er den rette måde mens andre er gået helt over til at fodre med udeluk-

kende grønt og hø. Jeg kommer nærmere ind på dette i min artikel om fodring (http://www.von-

fancy.dk/Artikler/Fodring.pdf) men jeg er tilhænger af metoden med tørfoder, ud over naturligvis 

hø som grundfoder. Hvad der er bedst, er der ingen facit på – kun folks erfaringer, som er meget 

forskellige, men jeg vil altid råde til det som dyrene trives på og som man har mest ro i sindet med. 

Jeg har ro i sindet ved at mine marsvin er dækket ind med de nødvendige vitaminer mm. gennem 

tørfoderet så jeg ikke skal bekymre mig om større udregninger for at være sikker på, de dækkes 

korrekt ind gennem grøntfodring, og det har jeg det bedst med. 

Er der ting marsvin ikke må spise? 

Der er enkelte foderemner, som er giftige eller frarådes til marsvin.  

Kartofler - både rå og kogte - indeholder giftstoffet solanin der ophobes i kroppen, og da det i sid-

ste ende er giftigt, frarådes kartofler. 

Bønner – både rå og kogte – indeholder giftstoffet lektin, og derfor frarådes disse. 

Rabarber og spinat frarådes pga. deres høje indhold af oxalsyre, der forhindrer kroppen i at optage 

kalk. Løg, porrer og avocado frarådes også. 

Stenfrugter (såsom blommer mv.) samt grene fra stenfrugttræer bør ikke gives da de indeholder 

blåsyre. 

Derudover er alt fra hyld giftigt. 

Hvilke grene må marsvin få? 

Grene er gode til at slide marsvins tænder og til at aktivere dem. Der er en lang række de gerne 

må få, f.eks. fra frugttræer (æble-, pære- mv.), birk, bøg, pil og hassel. 

Er et hvidt marsvin med røde øjne en albino? 

Nej, der findes ikke albino ved marsvin. Der er en mængde farvepigment en albino max må have, 

og den mængde overskrider alle marsvin, også de hvide med røde øjne. Derfor findes albino slet 

ikke ved marsvin, og er helt hvidt marsvin med røde øjne er derfor ”bare” – hvid rødøjet. 


