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Er det tilladt for private at 
holde eksotiske pattedyr? 

Husk at melde flytning direkte til DPS 

Forside billede. 

Normalt er her kun et enkelt billede på 
forsiden, men her har billede af (set fra 
oven tv): Suger glider, hvidøret silkeabe, 
trefarvet pragtegern, genette, hudson 
egern, paryk tamarin, næsebjørn, afri-
kansk ørkenpindsvin, rævemangust, 
bæltedyr, bennet´s kænguru og vaske-
bjørn.  



Side 3 

Dansk Primat SammenslutningDansk Primat SammenslutningDansk Primat SammenslutningDansk Primat Sammenslutning    

Lidt om foreningen.Lidt om foreningen.Lidt om foreningen.Lidt om foreningen.    
Foreningen Dansk primat Sammenslutning blev stiftet tilbage i 1988  af en gruppe entu-
siaster som holdt aber, især silkeaber. I mange år var foreningens interesse område kun 
aber, men i 2012 blev foreningen udvidet til at tage sig af andre såkaldte eksotiske pat-
tedyr. En sådan forening eksisterede nemlig ikke, og det er svært at finde korrekt infor-
mation om hold af eksotiske pattedyr. Men kan hurtigt finde en masse sider på Internet-
tet, men hvad er rigtigt og hvad er forkert.  

Foreningen ønsker at være samlingssted for alle som holder eksotiske pattedyr. Det gør 
at vi kan dele vores erfaringer med hinanden, så man ikke behøver lave de samme be-
gynderfejl som andre har lavet. Det betyder at flere dyr bliver holdt korrekt til glæde for 
både dyr og ejer. Så naturligvis er man medlem af foreningen, hvis man holder eller har 
interesse for eksotiske pattedyr.  

Det er muligt at lave interessegrupper i foreningen, som består af folk som har interesse 
for f.eks. en speciel dyregruppe. Hvad der skal ske i gruppen er helt op til gruppen selv. 
Måske kender du allerede nogle mennesker som du har kontakt til, fordi I holder de sam-
me dyr. Så er det jo oplagt at danne en interessegruppe under foreningen, og så kan I 
trække på foreningen når der er behov for dette. Vi har kontakt til myndigheder og har et 
bredt netværk at trække på. 

Vi er stadig i startfasen og mange kender ikke til vores eksistens, eller tror vi kun er for 
dem som holder silkeaber. Men vi er kommet godt fra start og har allerede fået en del 
nye medlemmer som holder eller interessere sig for forskellige andre eksotiske dyr end 
silkeaber. 

Vi er landsdækkende og har medlemmer over hele landet, desuden har vi enkelte med-
lemmer i Sverige og Norge.  

Foreningen drives af en bestyrelse, som består af entusiaster som brænder for deres 
hobbydyr, derfor betyder det ikke heller ikke noget at arbejdet er ulønnet. 
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Medlems fordeleMedlems fordeleMedlems fordeleMedlems fordele    

☺ Lær at holde eksotiske pattedyr på den rigtige måde 

☺ Medlemsblad 4-5 gange om året 

☺ Velkomstgave til nye medlemmer 

☺ Deltag i vores kurser og ture i ind– og udland 

☺ Køb specialfoder til silkeaber med stor medlemsrabat på 

www.silkeabe.dk 

☺ Få kontakt til andre med samme interesse, vi er landsdækken-

de. 

☺ Du støtter foreningens arbejde 

☺ Læs meget mere om foreningen på www.aber.dk 

Det koster kun 250 kr. om året at være medlem.Det koster kun 250 kr. om året at være medlem.Det koster kun 250 kr. om året at være medlem.Det koster kun 250 kr. om året at være medlem.    
Du kan melde dig ind på vores hjemmeside: www.aber.dk eller du kan kontakte 
en fra bestyrelsen (se side 2.) 

Vi giver en velkomst gave til alle nye medlemmer. Enten bogen ”Eksotiske patte-
dyr” eller 4 medlemsblade efter eget valg. Det er også muligt at spare nogle pen-
ge, ved at betale medlemskab for de første to år. Dette er et særligt 1-
gangstilbud som kun nye medlemmer får.  

Vi glæder os til at se dig som medlem af  

Dansk Primat Sammenslutning  Dansk Primat Sammenslutning  Dansk Primat Sammenslutning  Dansk Primat Sammenslutning  ----        

Foreningen for Exotiske PattedyrForeningen for Exotiske PattedyrForeningen for Exotiske PattedyrForeningen for Exotiske Pattedyr    



Side 5 

Dette lille gratis prøve nummer af vores medlemsblad, har vi lavet så man kan 
få et indtryk af hvad bladet indeholder. Det rigtige blad er dog noget større nem-
lig på 24 sider, og udsendes til medlemmerne 4-5 gange om året. 

I dette prøvenummer er der smagsprøver på artikler som har været bragt, altså 
ikke hele artikler. På side 10 er en beskrivelse af de blade vi indtil nu har ud-
sendt i 2013. Tidligere udsendte blade kan stadig købes. Som medlem kan du 
købe gamle blade til kun 20 kr. pr. stk. Som medlem har du selv indflydelse på 
hvad vi skal bringe i bladet. Bare skriv til vores redaktør og fortæl hvad du øn-
sker. Det er måske en artikel om et specielt dyr, spørgsmål du ønsker besvaret 
eller noget helt tredje. Medlemsbladet er for medlemmer og vi prøver at komme 
vidt omkring privat hold af eksotiske pattedyr, og tager emner op som har med-
lemmernes interesse. 

Bladet udsendes i fysisk form med posten, da vi mener at det har en større vær-
di end at sende en elektronisk udgave ud pr. mail. 

Prøve nummer af bladetPrøve nummer af bladetPrøve nummer af bladetPrøve nummer af bladet    
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PRIVAT HOLD AF DVÆRGSILKEABER. PRIVAT HOLD AF DVÆRGSILKEABER. PRIVAT HOLD AF DVÆRGSILKEABER. PRIVAT HOLD AF DVÆRGSILKEABER.     

Cebus pygmaea.Cebus pygmaea.Cebus pygmaea.Cebus pygmaea.    

Tekst og foto af  Per Simon Christensen 

Den her artikel bygger på mine egne erfaringer og meninger og hvad jeg har læst mig 
frem til. Det er ikke sikkert at alle vil give mig ret, eller deler 

mine meninger om hvorledes man holder og opdrætter 
dværgsilkeaber. Artiklen er ment som en hjælp til dem der 
holder dværgsilkeaber eller tænker på at anskaffe sig et 

par. En ting er helt sikkert dværgsilkeaber er helt anderle-
des abe end hvidøret silkeabe... 

Information om silkeaber, (især Hvidøret Information om silkeaber, (især Hvidøret Information om silkeaber, (især Hvidøret Information om silkeaber, (især Hvidøret 
marmoset)marmoset)marmoset)marmoset)    

Af Allan Larsen 

Silkeaber er, for langt de fleste arters vedkommende, monogame. 
(Det betyder, at en han og en hun danner par for livet). 

Silkeaber lever altså i en kærnefamilie, bestående af 
et forældrepar og deres afkom, i grupper fra 2 og op til 
ca. 10 - 12 dyr. 
Det er kun forældreparret der yngler, resten af flokken 
består af flere generationer af deres afkom.Hvidøret 
marmoset, Callithrix jachus jachus, bliver ca. 10 - 15 år 
gamle (i fangenskab).  

De yngler hele livet. 
Naturligt lever de i Brasilien og i det nordøstlige Syd-
amerika. 
De er på størrelse med vores røde egern…. 

 

Egern.Egern.Egern.Egern.    

Tekst og foto af Carsten Blomberg 

Vi havde gennem nogen tid talt om at få egern. Vi de er 
meget søde dyr, og vi forestiller os at de også vil være 
underholdende at kikke på. Tanken var at vi skulle bygge 
en voliere og så anskaffe os nogle til foråret. Sådan star-
tede mit egernhold, som ret hurtigt tog fart, men køb af 
trefarvede egernunger, bygning af voliere og herefter en 
udvidelse til et par mere…. 



Side  7 

 

Næsebjørnen (Nasua nasua)et charmerende hobbydyrNæsebjørnen (Nasua nasua)et charmerende hobbydyrNæsebjørnen (Nasua nasua)et charmerende hobbydyrNæsebjørnen (Nasua nasua)et charmerende hobbydyr    

Af Niels Brandt 

 

Næsebjørne holdes af en hel del private og kan også ses 
i mange danske zoo, både i de større 
og i de mindre. Selv folk som ikke 
holder dyr finder ofte næsebjørne 
meget charmerende, og de er da 
også rigtig gode hobbydyr. Jeg skri-
ver hobbydyr, for kæledyr vil jeg 
ikke kalde dem, men de bliver let 
tamme og når man gå ind til 
dem, kommer de og skal under-
søge alt. D.v.s. næsen ned i lom-
mer, sko og hvor de ellers kan 
finde noget som skal undersø-
ges. Det er spændende dyr som 
er lette at holde og de giver deres 
ejer stor glæde hvis de holdes rig-
tigt, hvilket ikke er svært…. 

 

BerigelseBerigelseBerigelseBerigelse    

 

Berigelse, når man snakker hold af dyr i fangenskab, dækker over rigtig mange ting. Men 
kort fortalt gælder det om at give dyrene mulighed for at kunne udfolde mest mulig natur-
lig adfærd i den kunstige ”verden” som vi holder vores dyrene i. 

Et vigtigt og stort emne og en nødvendighed når man holder dyr, og som er blevet meget 
”in” i løbet af de sidste årti…. 
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Genetter Genetter Genetter Genetter ----    Nattens flotte jægereNattens flotte jægereNattens flotte jægereNattens flotte jægere    

I dette blad kikker vi nærmere på hold af genetter. Jeg har oversat 3 tyske artikler om 
genetter, og slået dem sammen til en stor, da de er lidt forskellige. Dog har jeg undladt 
gentagelser. Genetter kan man finde til salg hos større dyrehandlere herhjemme, men der 
er ikke så mange der forhandler dem p.t. men de findes. Man kan også finde private som 
sælger dem på www.guloggratis.dk, div. fora og de kan findes i f.eks. Tyskland…. 

Fodring af  Suger Gliders Fodring af  Suger Gliders Fodring af  Suger Gliders Fodring af  Suger Gliders ----FlyvepungegernFlyvepungegernFlyvepungegernFlyvepungegern    

Der er mange som ikke ved nok om fodring af suger gliders. Dyrehandlere kan ikke give 
ordenligt information, og der er mange forkerte anvisninger at finde på Internettet. Genet-
ter - Nattens flotte jægere 

I dette blad kikker vi nærmere på hold af genetter. Jeg har oversat 3 tyske artikler om 
genetter, og slået dem sammen til en stor, da de er lidt forskellige. Dog har jeg undladt 
gentagelser. Genetter kan man finde til salg hos større dyrehandlere herhjemme, men der 
er ikke så mange der forhandler dem p.t. men de findes. Man kan også finde private som 
sælger dem på www.guloggratis.dk, div. fora og de kan findes i f.eks. Tyskland. 
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Beton Beton Beton Beton ––––    om at mure et træom at mure et træom at mure et træom at mure et træ    

Kender du det? Du er lige blevet færdig med din 
nye voliere. Den er fa… flot med en håndfuld 
små buske, en opsætning af tilfældigt placerede 
store sten (på en pæn måde) og slyngplanter op 
ad bagvæggen. 

Alligevel er der noget, der irriterer dit øje. Den 
der 10x10 cm stolpe, der understøtter taget 
inde midt i volieren – den gør altså noget ved 
urskovsstemningen! ... 

 

 

Tamme aberTamme aberTamme aberTamme aber    

Silkeaber kan blive meget tillidsfulde, men kontakt mellem abe og menneske skal altid 
være på abernes præmisser, og de skal ikke holdes alene. Men det udelukker ikke nær-
kontakt som på billedet.  Men vi får stadig forskellige henvendelser ang. hold af tamme 
aber. Det viser sig ofte at man ikke ved ret meget om hvordan aber holdes, men det er 
godt at de retter henvendelse til os, og får lidt vejledning…. 

Brevkasse.Brevkasse.Brevkasse.Brevkasse.    

Spørgsmål: Jeg vil gerne vide lidt ang. ormekur til silke-
aber. 

Svar: Hvis aberne har adgang til en udevoliere, anbefalede 
man tidligere at give aberne ormekur om efteråret. Aber 
som holdes inde er mindre udsat for at få orm, men de kan 
dog også få orm, men det er sjælendt. ... 
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De fire første blade som er udsendt i 2013De fire første blade som er udsendt i 2013De fire første blade som er udsendt i 2013De fire første blade som er udsendt i 2013    
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Her en kort beskrivelse af hvad bladene indeholder. En sådan beskrivelse Her en kort beskrivelse af hvad bladene indeholder. En sådan beskrivelse Her en kort beskrivelse af hvad bladene indeholder. En sådan beskrivelse Her en kort beskrivelse af hvad bladene indeholder. En sådan beskrivelse 
af samtlige udgive blade findes på foreningens hjemmeside.af samtlige udgive blade findes på foreningens hjemmeside.af samtlige udgive blade findes på foreningens hjemmeside.af samtlige udgive blade findes på foreningens hjemmeside.    

De fleste blade er stadig på lager og sælges til 60 kr. pr. styk til ikkeDe fleste blade er stadig på lager og sælges til 60 kr. pr. styk til ikkeDe fleste blade er stadig på lager og sælges til 60 kr. pr. styk til ikkeDe fleste blade er stadig på lager og sælges til 60 kr. pr. styk til ikke----
medlemmer og til 20 kr. pr. stk. til medlemmer af foreningen. Rabat ved medlemmer og til 20 kr. pr. stk. til medlemmer af foreningen. Rabat ved medlemmer og til 20 kr. pr. stk. til medlemmer af foreningen. Rabat ved medlemmer og til 20 kr. pr. stk. til medlemmer af foreningen. Rabat ved 
køb af mange blade. køb af mange blade. køb af mange blade. køb af mange blade.  

Nr. 84. Februar 2013. 24 sider. Nyt fra bestyrelsen bl.a. om foreningens 25 års jubilæum 
m.m. Genetter - Natten flotte jægere. Hold og opdræt af genetter. Stor artikel om genet-
ter, opdræt, problemer med artsbestemmelse og med at holde arterne rene. Berigelses 2 
del. Her er en masse praktiske eksempler på nem berigelse man kan sætte op i sin volie-
re. Læsebrevkasse: Spørgsmål om konstruktion af to voliere op ad hinanden med silke-
aber - kan man det og hvordan gør man? Problem med tynd pelsede haler hos silkeaber 
belyses. Tagterrasse indrettet som voliere. 

 

Nr. 85. Maj 2013, 24 sider. Artikel om fodring af suger gliders, referat af ordinær general-
forsamling. Beton – om at mure et træ. Har man lige en stolpe i sin voliere, så kan man 
her læse om hvordan man laver den om til et kunstigt træ af beton. Berigelse 3. del - om 
at holde flere forskellige arter dyr sammen. Parforhold mellem almindelig marmoset - 
artikel om par af hvidøret silkeaber som bliver introduceret for en 3.part. 

Arrangementer i DPS I forbindelse med 25 års jubilæum - beskrivelses af de forskellige 
ting (ture, kurser og udstilling) som finder sted i løbet af året. 

 

Nr. 86. August 2013, 24 sider. Vi er til egerntræf på Djursland og omtale af nogle bøger 
om egern. Tamme aber - folk tror stadig man kan holde aber som Pippi, Brevkasse - om 
ormekur til silkeaber, DPS og Dyrenes beskyttelse - Modspillere eller medspillere. Artikel 
hvor vi stiller spørgsmål til DB om privat hold af dyr. Berigelses 4.del om lugte som beri-
gelse. Besøg hos dyrehandleren. Vi er på besøg hos to ikke helt alminelige danske dyre-
handlere. Åbent anlæg til næsebjørne. Besøg hos en avler og en beskrivelse af hans åbne 
anlæg til næsebjørne. Arrangementer i DPS i forbindelse med 25 års jubilæum - beskrivel-
se af de forskellige ting der er planlagt. 

 

Nr. 87. Oktober 2013. 24 sider. Artikel om Brandts ørkenpindsvin (Paraechinus hypome-
las) hold og opdræt. Hæleraber, om stjålne aber og om at forsikre sine dyr. Trillinger hos 
hvidøret silkeabe, lykkes sjældent , men her er et eksempel. Brevkasse: Om kænguru. 
Brevkasse. Erfaring med hold og opdræt af Nordlig Palmeegern (Funambulus pennanti). 
Berigelse 5. del om at finde billige ting til sine aber. Gør reklame for vores forening, vi har 
lavet en plakat. DPS på tur til Skærup Zoo. Artikel om gulerødder, hvedeklid og fibre og 
lidt om en abe med dårlig mave.  Foreningens jubilæums arrangementer her sidst på 
året. Bur til suger glidere. Berberaberne på Gibraltar  -  en rejseberetning. Køb/salg/
bytte . 



Er det tilladt for private at holde eksotiske pattedyr?Er det tilladt for private at holde eksotiske pattedyr?Er det tilladt for private at holde eksotiske pattedyr?Er det tilladt for private at holde eksotiske pattedyr?    
Kort fortalt så ja. Men lad os først kikke på hvad der menes med eksotiske pattedyr. Ekso-
tiske pattedyr betyder, pattedyr fra fremmede lande, eller noget i den stil. Ofte bruges det 
om specielle, ikke så almindlig holdte pattedyr.  

De dyr som vi beskæftiger os med i Dansk Primat Sammenslutning  -  Foreningen for Exo-
tiske Pattedyr er dyr som bl.a: Silkeaber, egern, pindsvin, tenrec, suger glider, genette, 
vaskebjørn, næsebjørn, ørkenræv, mangustere, bæltedyr, kænguru og en hel del forskelli-
ge specielle gnavere som f.eks. Aguti, ørken springmus, zebramus, hamsterrotter, syvso-
vere, mara og mange flere. 

Listen er ikke komplet, men det giver en ide om hvilke dyr vi beskæftiger os med. 

Og så tilbage til spørgsmålet. Ja private må godt holde alle de nævnte dyr frit. En komplet 
liste over de dyr private må holde, linker vi til på foreningen hjemmeside: aber.dk. 

Ganske få dyr er truede i naturen og kræver derfor CITES. Altså et papir på at dyret er op-
drættet i fangenskab og altså ikke vildtfanget. De fleste arter trives og yngler hos seriøse 
private opdrættere, så der er altså en mange opdrætsdyr til salg. Men indenfor nogle ar-
ter, som ikke er truede i naturen, ser man stadig vildtfangne dyr, typisk hos dyrehandlere 
(de sælger dog også masser af opdrætsdyr). På vores hjemmeside er der køb og salg af 
dyr. Alle kan købe eller sælge deres eksotiske pattedyr samt tilbehør her, også ikke-
medlemmer, og det er naturligvis gratis. De fleste eksotiske pattedyr sælges af private. 

Eksotiske pattedyr er typisk hobbydyr, ikke kæledyr. Men mange kan blive meget tillidsful-
de. Men her er der forskel både på hvilken art det drejer sig om, men også forskel fra indi-
vid til individ.  Så hvis det er et kæledyr man ønsker, så er en kat eller en kanin et meget 
bedre valg. Men ønsker du et indblik i eksotiske  pattedyrdyrs spændende verden, så sæt 
dig ind i hvad dyrene kræver, og find en art eller to, som du kan tilbyde gode forhold. 

Dyrene holdes typisk parvis eller i grupper i bure, terrarier eller voliere, alt efter art, deres 
levevis i naturen og pladskrav. 

Som ved alle køb af dyr, så er det vigtigt at man sætter sig ind i hvordan dyrene skal hol-
des. Især for dyrenes skyld, men også for din egen skyld. Holdes dyrene på den rigtige 
måde, har du meget mere glæde af dyrene, men ikke mindst, dyrene trives også bedre. 

Et medlemskab af Dansk Primat Sammenslutning — Foreningen for Exotiske Pattedyr er 
et godt sted at begynde. Vi, eller en i vores netværk, kan svare på alle dine spørgsmål. 

Vi glæder os til at se dig som medlem, meld dig ind på vores hjemmeside i dag.  


