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Veterinærene Camilla Lille-
holt og Solvejg Knagenhjelm 
forteller deg alt du trenger å 
vite om dyrene dine.

C
amilla Lilleholt og Solvejg 
Knagenhjelm som startet 
for seg selv på Myrene i 
Arendal 1. august hjelper 
alt fra øgler til dansemus, 
i tillegg til de mer tradi-

sjonelle husdyrene. Historiene er man-
ge fra de to dyrlegene som er opptatt av 
at alle dyr skal ha det bra.

– Da vi tok ultralyd på varanen (en 
livsfarlig øgle, red.anm.) i Sommerfugl-
parken, måtte vi være tre personer. En 
bandt gaffatape rundt kjeften på den, 
en holdt de livsfarlige klørne og den pis-
kende halen bort fra meg så jeg fikk tatt 
ultralyden og sett på eggene dens. Det 
var spennende, forteller Solveig og det 
virkelig gnistrer i øynene hennes når 
hun forteller om dyrenes ulike helsetil-
stand og hva mennesker kan gjøre for å 
hjelpe dem. 

Stresset italiener. – Hva er det særeste 
dere har vært borti siden dere åpnet?

– Camillas hvite italiener! Høna som 
ble hakket bak av andre høns fordi de 
ble stresset av et hageselskap, sier Sol-
vejg. 

– Det begynte å sive eggehvite ut bak 
og vi måtte grave ut egget for å få ut 
skarpe eggeskallbiter, skyter Camilla 
inn.

– Ja, og så var det den gåsa som trod-
de den var en høne og løp etter de stak-
kars hønene for å parre seg. Hønene ble 
jo helt ødelagt. Det endte med at gåsa 
fikk kjemisk kastrering for å holde seg 
borte fra hønene, forteller Solvejg og 
ler.

– Og gåsa med strupekreft ...

Svelget kniven. Historiene er mange. De 
er sikre på at de kan være til god hjelp 
for lesere med dyr som gjerne skulle ha 
fått svar på spørsmål om dyrene sine. 
Som at det kan være greit å rydde unna 
rot fra gulvene om du deler hus med en 
labrador retriever.

– Vi fisket en gang opp to sokker, en 
skolisse og en nektarinstein fra mage-
sekken til en labrador, ler Solvejg.

– En annen hund hadde svelget en 
hel kjøkkenkniv! supplerer Camilla.

Men disse historien hører likevel til 
sjeldenhetene. Det går mest i rutinesa-
ker som kastrering, sterilisering og id-
merking på klinikken. De vanligste 
sykdommene dyr kommer inn med, er 
bittsår, øye – og ørebetennelse, urin-
veisinfeksjon og livmorbetennelse. 

Trøster eierne. – Det er ganske travelt 
nå. Det var mye folk allerede før vi åp-
net, forteller Camilla.

Når de får en pasient, er de like mye 
i kontakt med eieren og blir ofte sjele-
sørgere for familier som har måttet av-
live hunden. 

Dyrlegene engasjerer seg også for 
forebyggende tiltak. For eksempel 
bør katt, utenom til oppdrett, sterili-
seres eller kastreres. Da unngår man 
at det fødes et stort antall uønskede 
kattunger og lite humane forhold for 
dyr som kan ende opp som villkatter 
fordi de ikke blir tatt skikkelig vare 
på.

Dagaktive dyr. – Mange blir oppgitte 
over at det koster mer enn dyret å gå til 
dyrlegen. Dyreverd er det samme enten 
det er kanin eller hest. Og barn er for 
små til å ta ansvar for dyr. En voksen 
skal alltid ha et overordnet ansvar. Valg 
av typen dyr bør man ta ut ifra hva man 
ønsker som enkeltmenneske eller fami-
lie. For eksempel kan katt kan være et 
godt valg hvis man ønsker et dyr som 
ofte er ganske selvstendig og klarer seg 
relativt bra på egen hånd. Ønsker man 
et dyr som gir selskap til barn, bør man 
for eksempel tenke over om dyret er 
nattaktivt eller dagaktivt. Barn går for-
tere lei av et kjæledyr som sover hele 
dagen, sier Solvejg.  

Solvejg Knagenhjelm og Camilla Lilleholt driver Agder Dyreklinikk hvor alt fra øgler til dansemus trenger deres hjelp. 
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Nå kan du spørre dyrlegene

KONTAKT OSS

Har du dyrespørsmål du ønsker å 
få svar på i denne spalten eller bilder 
av deg og kjæledyret ditt, skriv til 
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!
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Solvejg Knagenhjelm og Camilla Lilleholt driver Agder Dyreklinikk hvor alt fra øgler til dansemus trenger deres hjelp. 

Camilla Lilleholt (30) er ut-
dannet ved Norges veterinær-
høyskole i Oslo og behandler 
både store og små dyr. Hun 
er opptatt av dyrevelferd og 
har tatt til seg blandingshun-
den Hugo. Hun har også en 
katt som hun fant i søpla 
utenfor sykehuset.

Tok til seg en 
hund uten hjem

Nå kan du spørre dyrlegene

Solvejg Knagenhjelm (41) er 
utdannet ved Norges veteri-
nærhøyskole i Oslo og har 
drevet egen smådyrsklinikk i 
Oslo i åtte år. Hun har både 
hund og katt hjemme. En katt 
anbefaler hun som kjæledyr 
for barn siden den klarer seg 
godt alene store deler av da-
gen.

Katter klarer 
seg alltid bra

våre
dYrA
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