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Kastreringen gjøres ved å gi geita litt smertestillende å sove på i 
kroppen, lokalbedøvelse i selve testiklene, og så klemmer man av 
blod, nerver og sædledere ned til testiklene så de visner bort og 
mister effekt.

Ellen Dahl Bøthun og dverggeitene hennes venter spent hos dyr-
legene.

For bukkene Snipp og Blåne 
fikk slåsskampene en brå 
slutt etter en liten tur til 
Agder dyreklinikk. Nå skal 
det bli fredsavtale på tunet.

stang  
ut for 
snipp

d
e var litt skeptiske da de 
skulle inn til dyrlegen. 
Men det gikk bra, sier 
de afrikanske dverggei-
tenes eier, Ellen Dahl 
Bøthun.

De to geitebrødrene er ni måneder 
gamle og som seg hør og bør i geitenes 
sta lynne, ender de ofte i litt stridighe-
ter. Å slåss er noe geitene gjør allerede 
fra fødselen av når de kjemper med 
hverandre om moras melk. For i geite-
bukkenes verden er det slik at om noe 
ikke er verdt å kjempe for, er det ikke 
verdt å ha.  

Gode venner krangler. – De er egentlig 
gode venner, men det hender at de små-
krangler slitt om hvem som er sjefen og 
at Snipp kommer borti Blåne med de 
spisse hornene sine slik at han begyn-
ner å blø, sier Dahl Bøthun. 

Nå har Blåne en byll etter den inn-
bitte kampen om hvem som har størst 
rang.

Derfor tok hun dem like godt med 
seg i bilen, kjørte fra småbruket i Fro-
land, og til dyrlegene i Arendal for å få 
en slutt på krangelen. 

Nå er Snipp kastrert og begge har 
blitt slipt litt på hornene slik at det re-

duserer faren for å skade både hveran-
dre og mennesker.

– Vi har jo to små barn på 3 1/2 og 5 
1/2 år som pleier å stelle for dem, fortel-
ler hun.

Etter at Snipp har måttet fire litt på 
manndommen sin, har det vært roli-
gere på tunet hjemme hos familien 
Dahl Bøthun. 

Blåne har fortsatt alt intakt, siden de 
ikke vil utelukke at de kommer til å an-
skaffe seg hunngeiter og få en geite-
forøkelse på småbruket. 

– Vi bruker dem som kosedyr og 
gressklippere. Men de spiser mye blom-
ster også, sier Dahl Bøthun.

Kresne. Geiter er kresne på hva de spi-

ser. Det skal være bra kvalitet på varene 
og de spiser som regel ikke noe som er 
skittent eller trampet på. Selv om de er 
selektive med hva de velger å spise, liker 
de å utforske ting. Også tøyvask på 
snora. 

Om geiter holdes fra veldig ung alder, 
trenger de ikke bli uregjerlige og få dår-
lige vaner. Om de lærer tidlig at de ikke 
kan stange mennesker, pleier de å inn-
rette seg etter det. Derfor er det viktig 
å ikke være med på dytteleken en liten 
geitekilling starter med deg. Da lærer 
den at mennesker ikke er til å stange 
på.

– Snipp og Blåne er vant med men-
nesker og vi kan gå tur med dem i 
bånd, sier Dahl Bøtun.

Og til informasjon for naboer som er 
redde for blomsterbedet sitt – geitebuk-
kene er inngjerdet.

Dverggeitebukken Snipp får filt hornene av dyrlege Camilla Lilleholt mens Blåne og dyrlege Solvejg      Knagenhjelm ser på.våre
dYrA

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 selv!

Grøten liker sofakos og uteliv.

Etter at katten Bani fikk vist seg frem i 
avisen i forrige dyrespalte, fikk hun nye 
eiere. Nå prøver herrepusen Grøten seg 
på det samme.

– Han kom en morgen hjem til fôrverten i 
Reddal med en ganske så ødelagt hale. 
Kanskje han hadde satt den fast i en felle, 
det vet vi ikke, men han måtte i hvert fall til 
dyrlegen og amputere en del av halen sin. 
Den halve halen han har igjen, står gjerne 
rett opp, for Grøten har lett for å trives, sier 
Maylin Gabrielsen på vegne av Dyrenes be-
skytter. 

Grøten håper det er noen der ute som øn-
sker seg akkurat han – en snill kastrert og 
merket herremann på ca. 3 år, som liker li-
ke mye uteliv som sofakos. 

Grøten ønsker seg ny familie til jul
l En dverggeit er en liten geiterase. 
De produserer mye melk i forhold til 
den lille størrelsen. Geitene er hardfø-
re og kan tilpasse seg mange ulike 
miljøer og klima. Fargen på rasen vari-
er.
l Dverggeita stammer fra Vest-Afrika. 
Den ble importert til USA på 50-tallet 
for bruk i dyreparker og i forskning, og 
har senere spredd seg til andre deler 
av verden.
l Afrikansk dverggeit er i dag et po-
pulært kjæledyr fordi den har et godt 
gemytt og er hardfør.
l Geiter er flokkdyr og vil ofte ikke  
trives hvis de ikke har en eller flere  
kamerater av samme rase.
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