
För länge sedan då vi var tämligen nyinflyttade i Irsta träffade vi på en nyvaknad igelkott på vår 
altan innan vintern riktigt ”rasat ut”. Ett kort väderomslag med takdropp hade troligen väckt det 
lilla urtidsdjuret. Nu var det sträng kyla igen och fullt med snö. Inte de bästa överlevnadsvillkoren 
alltså. Maken ringde till VLT:s redaktör som skrev om ”natur” och frågade hur vi skulle förfara. 
Redaktören tyckte att ”naturen skulle få ha sin gång”, det vill säga vi skulle inte bry oss, utan låta 
kotten klara sig bäst han kunde.

Redaktören skrev en liten text om ”kotten” och där 
kunde vi läsa i svart på vitt att man inte skulle försö-
ka hjälpa igelkotten på annat vis än kanske lägga ut 
lite mat till den. Maken tyckte inte det kändes bra att 
lämna igelkotten i snödrivan, så han gjorde precis 
det som han inte skulle göra. Han snickrade ihop en 
liten kätte i garaget och gjorde i ordning ett mysigt bo 
åt kotten i en kartong i ena hörnet. Sedan fick kotten 
vara där, i trygghet och värme och utfodrades med 
kattmat och vatten.
 Jag måste dock säga att det förde med sig en del 
vi inte räknat med. För det första så luktade igelkotten 
värre än en gris. För det andra så åt han mera kattmat 
än katten. Och det tog sin tid innan våren kom. Då, 
när vädret äntligen blivit stabilt varmare och snön var 
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borta och växtligheten på gång, bar vi försiktigt ut kar-
tongen en sen eftermiddag. På morgonen var kotten 
borta. Förhoppningsvis klarade han sig, välnärd som 
han var. Själva hade vi sedan ett styvt arbete med att 
återställa ordningen i garaget och vädra ut efter vår 
tillfällige gäst.
 Några somrar efteråt fick vi då och då se en igelkott 
på tomten. Vet inte om det var ”vår kotte” eller någon 
av hans kompisar. Nu är det länge sedan något ex-
emplar av den arten synts till. Inte heller har vi någon 
gång sett igelkottar vid vårt fritidshus trots att vi ägt 
huset i mer än femtio år. Kanske har de allt för många 
fiender där ute? 
 Synd, för jag tycker igelkotten är ett trivsamt djur 
som har sin plats i faunan.
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Då igelkotten vaknade för tidigt
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Värt att veta
Det finns nog inte många igelkottar kvar. De som inte går åt i 
trafiken måste klara sig undan rävar, grävlingar, mårdar, illrar, 
vildsvin, berguvar och kråkfåglar. Igelkotten rullar ihop sig till 
ett klot när den känner sig hotad. Men då kissar räven på den 
så den rätar ut sig och då är den chanslös. Värsta fienden är 
dock människan. Såg en uppgift att i Tyskland dödas 500.000 
igelkottar varje år på deras olika vägar. 
 Igelkotten ligger i vinterdvala fem–sex månader. Den livnär 
sig på insekter och daggmaskar, fågelägg, nyfödda gnagare 
och fågelungar. Den är nattaktiv och sover cirka 18 timmar per 
dygn. Den är laktosintolerant så man ska inte ge den mjölk. En 
fullvuxen igelkott har ca 5.000 taggar. Igelkotten är Gotlands 
landskapsdjur.


