
 

Af Viggo Kaspersen. 
 
VVM-undersøgelsen af en mulig 
motorvejsstrækning fra Give til 
Haderslev er nu afsluttet. 
Den munder ud i en række mulige 
forslag, som er beskrevet i under-
søgelsen. (Find den på Google). 
 
Der er fordele og ulemper ved alle 
forslag, afhængig af hvorfra de 
betragtes. 

 
 
Der er flertal blandt kommentarer-
ne for, at vejen slet ikke skal la-
ves. 
Men kommunalpolitikere og er-
hvervsfolk vil gerne have vejen så 
tæt på, som muligt, da der er erfa-
ring for, at det kan give vækst i 
området. 
Som det fremgår af tegningen, er 
der 6 forskellige muligheder. 
 

(Fortsætter s. 6) 

VVM-undersøgelse: 

 

VVM betyder Vurdering 
af Virkning på Miljøet. 
Formålet med VVM er at 
sikre, at der gennemføres 
en vurdering af virknin-
gerne på miljøet som 
grundlag for beslutningen 
om at give eller afslå tilla-
delse til anlægstyper, der 
kan påvirke miljøet væ-
sentligt. 



 
 
 
  

Af Kristina Mølbæk Heisterberg. 
 

Når blæsten rusker i træer-
ne, bladene skifter farve og 
falder mod jorden, 
når dagene hurtigere går 
på hæld. 
så ved vi, at efteråret for 
alvor har sat ind. 
 
Mellem nedfaldne 
grene og blade, i 
skov og krat, pusler 
det. 
Det er pindsvinet, 
der er ved at gøre sig 
klar til sit vinterhi. 
Det leder efter orme, 
biller og snegle, så 
det kan blive godt 
mæt, inden det går i 
hi. 
I vores lokalområde 
har pindsvinet gode 
levebetingelser, her 
er skov, krat og ha-
ver, hvor de kan fin-
de føde og bygge 
reder. Derved kan vi 
være heldige at ob-
servere pindsvin fra 
tid til anden.  
 
Derfor er det også 
vigtigt at vide, hvor-
dan vi skal omgås 
pindsvin, specielt 
hvis man er så heldig 
at have overvintren-
de gæster i haven. 
De fleste ville nok 
hjælpe, hvis de så et 
pindsvin i nød, men hvornår er 
pindsvin i nød, og hvornår kan de 
klare sig selv, det er et godt 
spørgsmål. Der er tit misforståel-
ser af, hvornår et pindsvin er i 
nød, og her kan hjælpen gøre me-
re skade end gavn. Det er faktisk 
sjældent, at pindsvin reelt er i 
nød. 

 

Pindsvin er enspændere. 
Pindsvinet er en enspænder og  
 

 

lever det meste af sit liv alene. 
Allerede fra ungerne er 6 uger 
gamle, og kun vejer omkring  
200g, kan de klare sig selv og 
vandre afsted på egen hånd. Der-
for er det helt normalt at støde på 
et enligt lille pindsvin, der ikke 
fylder mere end en håndfuld. 
 

Aktive pindsvin om efter-
året 
Selvom pindsvin går i hi til efter-
året og sover igennem vinteren, 
kan de have perioder, hvor de 
faktisk er vågne og på jagt efter 
mad. Det kan være, de er blevet 
forstyrret i deres rede, eller at re-
den er blevet våd, og derfor søger 
de et nyt sted at bygge rede, og 
derfor benytter de lejligheden til 
at søge føde.  
 

 

Så det er helt normalt i milde vin-
terperioder at se aktive pindsvin. 
 

Pindsvin skal ikke løftes og 
håndteres. 
Det kan være fristende at samle et 
pindsvin op og kigge på det, men 
faktisk skal man kun håndtere 

pindsvin, hvis man 
kan se skader på dy-
ret, eller hvis det ud-
viser tydelige tegn på 
sygdom.  
Pindsvinet kan blive 
meget stresset ved at 
blive samlet op, og 
stressen kan påvirke 
dets helbred og der-
ved påføre pindsvinet 
unødig skade. 
 

Tegn på sygdom 
hos pindsvin 
Pindsvin kan have 
mange lopper. Dog 
skal man ikke være 
bange for, at de an-
griber mennesker og 
andre dyr, da pindsvi-
net faktisk har sin 
helt egen slags lop-
per, som kun lever på 
pindsvin. 
Pindsvin kan være 
uheldige og blive an-
grebet af spyfluer, 
som lægger deres æg 
ved pindsvinenes øj-
ne, øre, næse eller i 
sår. Spyfluelarverne 
vil begynde at æde af 
pindsvinets væv, og 

så går der betændelse i såret. Her 
er det vigtig af hjælpe pindsvinet, 
for hvis pindsvinet ikke får hjælp, 
er der stor sandsynlighed for, at 
det dør. 
Pindsvin kan også få lungeorm. 
Det giver pindsvinet åndedræts-
besvær og hoste. De kan dog leve 
længe med lungeorm, men de bli-
ver efterhånden afmagrede og 
dør. 
 

Det er pindsvinetid 



Pindsvin æder til tider ådsler og 
kan derfor være smittet med sal-
monella.  
Pindsvin kan smitte mennesker 
med salmonella, så pas på hvis du 
håndterer et pindsvin, at du ikke 
stikker dig på dets pigge.  
Ligeledes skal du huske at vaske 
hænder, når du f.eks. håndterer 
madskåle mm., som pindsvinene 
har været i kontakt med, da det 
også kan overføre salmonella fra 
pindsvinet til mennesker. 
 

Smæk-fælder til mus og 
rotter. 
Pindsvinet kan komme ud for 
uheld. De er meget udsatte i tra-
fikken. Men også i beboelsesom-
råder lurer der farer.  
Hunde kan på trods af pindsvinets 
pigge forvolde stor skade på pind-
svinet.  
Men en ting, der også kan være 
fatal for pindsvinet, er smækfæl-
der. Det værste ved smækfælder 
(til mus og rotter) er, at pindsvi-
net som oftest ikke dør af, at fæl-
den klapper, men at fælden hæn-
ger fast på pindsvinet ved hove-
det, på et ben - mm. 
 
Disse smækfælder bør sikres 
for andre større dyr.  
Det er dog de færreste, der tænker 
tanken om, at også uskyldige dyr 
kan gå i fælderne.  
Derfor er det meget vigtigt, hvis 
man har disse smækfælder, at 
man køber en tilhørende kasse, 
som sættes udenover fælden, så 
man undgår, at f.eks. pindsvin 
kommer til at sidde fast og derved 
udsættes for ulidelig smerte. Dette pindsvin fandt vi på boldba-

nen og ville hjælpe det over i sko-
ven, men dets næse løb og var 
fyldt med gul snot.  
Vi ringede 1812, som kunne hen-
te det dagen efter. Så vi havde 
den aften et pindsvin i en kasse 
inde på et varmt værelse. 
Pindsvinet kom til Toftlund til en 
plejestation, hvor det fik smerte-
stillende og antibiotika.  

Efter en uge blev vi ringet op, 
fordi pindsvinet nu var rask, så vi 
blev spurgt, om vi ville hente det, 
og det ville vi gerne. Og så kom 
det med hjem til boldbanen og 

skoven.  

Pindsvin skal nemlig 
altid sættes ud der, 
hvor de bliver fundet, 
ellers kan de ikke ken-
de området.  

Det kan få de følger, 
at de kan have svært 
ved at finde rundt og 
kan derved have svært 
ved at finde et sted til 
overvintring og bliver 
derved mere udsat i 
naturen. 

En god pindsvine-
ven. 
Hvis man gerne vil det 
godt for pindsvinene i 
haven, så kan man 
sætte skåle/tallerkner, 
(ikke for høje) med 
katte-tørkost ud, samt 
vand og ALDRIG 
mælk. 
Mælk ødelægger ma-
ven hos de voksne 
pindsvin, og det kan 
slå pindsvineungerne 
ihjel. 
Hvis man ønsker at 
give pindsvinene mu-
lighed for at overvint-
re i haven, så er det 
ikke så svært. Pind-
svin er ikke så kræ-
vende.  
 
Man kan f.eks. bruge 
en gammel palle, med 

grene, kviste og blade under og 
lægge den et sted i læ for regn, så 
er det et billigt og helt optimalt 
overvintringssted for pindsvinet. 
Man kan også købe pindsvinehu-
se, som man kan fylde op med 
blade. 

Ring 1812 
Hvis du finder et pindsvin i 
nød, så ring altid 1812. 
1812 er en landsdækkende 
service, som vejleder i sager 
om dyr i nød. Det er en del 
af dyrenes beskyttelse. Her 
vil du blive vejledt på bedst 
mulige måde. 
Hvis du støder på et pind-
svin, men er i tvivl om, 
hvorvidt det er i nød, så 
ring hellere en gang for me-
get end en gang for lidt. 



 
 
 
  

Set på facebook. 
Af Michael Lyng Wøldike Damm. 

 

Hvis du er gået forbi 

Markdannersvej 25, har du 
sikkert set, at lokalerne 
ændrer sig, at der er ved at 
blive sat reoler op, at faca-
den er blevet malet og ikke 

mindst, at der er kommet 
et skilt op.  
Jeg glæder mig til at blive 
færdig og kunne præsente-
re den nye shop.  

 
 

NYT I ANDST 

November er tiden for rågeinvasion. 
Rågen er en meget selskabelig fugl, som 
undertiden laver en slags flyveleg, hvor de 
ustandselig med stor behændighed og ele-
gance glider ud og ind imellem hinanden. 
Føden består af frø, korn, grønne spirer, 
men også insekter, regnorme og snegle. 



 

 

 

  

 
Fodbold er en kampsport, og kan man 
ikke tåle mosten, så må man spille Ludo. 

Preben Elkjær. 
 
Den vigtigste forskel på fodbold og poli-
tik er bare, at en fodboldspiller bliver 
bedre, jo mere professionel han er. 

Carsten Jensen. 
 
Når jeg sammenligner fodbold med bal-
letten, er det fordi den stiller de samme 
kæmpemæssige fysiske krav til eliten. I 
fodbold er det kunstneren selv, der ska-
ber. Han er sin egen koreograf. I fodbold 
skal der kreeres i en brøkdel af et se-
kund. Der kræves en eminent teknik og 
fantasi. 

Knud Lundberg. 

 

Noget om tab og gevinst. 

 

Min skrivemaskine har mistet 
en skråstreg i ø. 

Den skriver bestandig en so, 
når jeg mener en sø. 

Og skriver jeg, bonden har bøfler, 
da står der, har bofler. 

Så nu har jeg endelig fundet 
et rim på kartofler! 

 

Tredje halvleg 
Titel på roman fra 1971 af Tage Skou-
Hansen. 
Det drejer sig om et fodboldudtryk, 
som betegner, hvad et hold foretager 
sig, efter at den egentlige kamps to 
halvlege er forbi, fx kammeratligt 
samvær. 

Bevingede ORD 
 



 

 

 
For andstborgere ville det vel 
være den bedste løsning, da 
da vejen her går øst for Lun-
derskov. 
 
Men spørgsmålet er, hvad 
regeringen vil. Der er meget 
at bruge penge på de kom-
mende år. 

Så blev der igen pyntet 
smukt op på kirkegården, 
et oplagt mål for en stille 
spadseretur. 

(Fortsat fra forsiden). 

Vest 1 og øst 1 vil give pro-
blemer for en del andstboere 
og vil medføre, at nyere huse 
skal ekspropieres, da de lig-
ger præcis, hvor motorvejen 
løber. 
Af undersøgelsen fremgår 
det, at øst 2 og 3 forslagene 
er de billigste at gennemføre. 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  
Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsniing: Randy Johansen. 
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23/11 - 2020 kl.09.00 og 
10.30 
Gymnastik på Solhøj 
 

25/11 - 2020 kl. 14.00 og 
26/11 - 2020 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 

26/11 - 2020 kl.14.00-16.00 
Møder aflyst på Solhøj 
 

29/11 - 2020 kl. 09.00 
Gudstjeneste - Første søn-
dag i advent 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Holder hver onsdag kl. 14.45 - 15.15 
på hjørnet af Markdannersvej og Vestergyden 

Har du bestemte ønsker vedrørende titler eller emner,  
kontakt da Vejen Bibliotek på tlf. 79 96 52 50 eller  

vejbib@vejenkom.dk 


