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Sommerens lum
Om sommeren er
det flere forholdsregler dyreeieren
bør ta hensyn til.
Her er dyrlegenes
råd og erfaringer.
Tekst: Oliver Daniel Kühn
Foto: Silje Eide

S

ol og varme medfører ikke bare solbrenthet og svette. En hund innesperret i opphetet bil kan få fatale
konsekvenser.
– Hver sommer er det tilfeller av
hunder som dør i bil. Folk parkerer
kanskje i sola og går ut på et ærend mens hunden blir igjen. Dette er livsfarlig for hunden, sier
Knagenhjelm. Det trenger ikke å gå mer enn en
halv times tid før hunden er i livstruende fare –
det avhenger av pels og hvor nådeløs varmen er.
I kritiske tilfeller anmoder Kangenhjelm at vedkommende som oppfanger dette knuser en rute
og får hunden ut av bilen. Hunden må da ha tilførsel av mye vann, både til nedkjøling og drikking. Når situasjonen ikke forlanger en umiddelbar hjelpeaksjon, men det likevel er grunn til
å frykte for hundens helse, burde man finne ut
hvem som er bileieren og kontakte denne personen for å melde ifra. Dette kan man gjøres på
flere måter, enten ved å sende en tekstmelding
der man skriver REGNR+registreringsnummeret
på bilen (ikke mellomrom) til 2282 – Tjenesten
er drevet av Statens vegvesen og man skal innen
kort tid få svar på hvem som står som eier av
bilen. Eller man kan kontakte politiet, som også
innehar en full oversikt over registreringsnummer. Hvis man av en eller annen grunn må ha
hunden i bilen når sola skinner som verst, burde
vinduene dekkes til for å dempe varmen.
– Noe man kan gjøre er å legge tepper eller
pledd i vinduene for å døyve heten, forteller Lilleholt.

Mye hoggorm
Sommeren er også årstiden for hoggorm, som
ikke nøler med å hogge lynraskt til når de får
uanmeldt besøk.
– Det er mye hoggorm i år, opplyser Knagenhjelm. Det er ofte vanskelig å merke noe på hunden med det første, hvis angrepet inntreffer
utenfor syns- og hørevidde. Noen tegn på at
hunden har havnet i uheldig sammenstøt med
hoggorm, er at den halter, slikker seg mye eller
har en hevelse.
– Typisk for hunder som har blitt bitt, er at de
får sår. Det kan likne på et blåmerke, og hvis
man tar det i nærmere øyesyn vil man se bittet
i blåmerket, supplerer Knagenhjelm. Er man
vitne til et angrep, eller merker at hunden har de

Hundene får nok av kos mens dyrlegene Solvejg
Knagenhjelm (t.v.) og Camilla Lilleholt deler råd og
erfaringer.

ovennevnte symptomene, gjelder det å utsette
hunden for minst mulig bevegelse for å hindre at
giften sprer seg for mye. Alle bitt er ikke giftige,
men dette kan man ikke vite med sikkerhet før
man har konsultert dyrelegen. Er hunden liten
og nusselig, burde den fortrinnsvis bæres. De
større, tyngre og kloke hundene burde holde et
rolig tempo og bevege seg så langsomt som mulig.
– Det er viktig at hunden som har blitt bitt
blir brakt til dyrlegen. Hundene som kommer på
klinikken blir som regel væskebehandlet, noen
ganger får de motgift, informerer Lilleholdt.

Fiskekroker og grillmat
Hunder og katter er ofte av det nysgjerrige slaget, kanskje litt for nysgjerrige til tider. Knagenhjelm forteller at kattens oppdagelsesferd noen
ganger ender i hummertegner. Når de først har
kommet inn, slipper de ikke ut. En annen ting å
være obs på, er fiskekroker.
– Hvert år får inn mange katter og hunder
som har festet seg fast i fiskekroker. Jeg oppfordrer derfor eierne til å passe litt på, og forvare
slikt på steder som er utilgjengelig for dyrene,
sier Knagenhjelm. Grilling hører behørig med til
sommeridyllen, samtidig burde man være forsiktig med hva man kaster fra seg av bein og
rester. En del bein er nemlig skadelig for hunden, især kokte bein og knokler kan forandre
karakter og bli skadelig.

Vannvettregler for hund
– I båt er det lurt å ha redningsvest på hunden,
spesielt hvis man skal ut på sjøen der det er
store bølger, sier Knagenhjelm. Noen ganger
kan hunden være så uforsiktig at den havner i
vannet, og da er redningsvesten til stor hjelp.
Dyrlegene råder også eierne til å iføre hunden
redningsvest hvis den er av den livlige og halelogrende sorten som liker å leke langs vannet,
og gjerne tar seg en dykkert eller to. Når leken
er så gøy, er det fort å glemme både kondis og
krefter. Det hender at hundene blir veldig utmattet av leken. På land, når man skal ta med
seg hunden i bilen, oppfordrer dyrlegene til at
sele blir benyttet. Dette for å sikre hunden bedre. De mest rastløse typene burde plasseres i
bur. Seler og bur for dyr kan kjøpes på dyreforretninger.

DYRA
våre
Hundene får prøve ut redningsvester på Myrene Dyrebutikk.

Rottegiftens søte forlokkelse
I motsetning til hund, som de aller fleste ikke
anser som en pest og plage, forholder saken seg
stikk motsatt med rotter. Mange går til anskaffelse av rottegift og plasserer ut den forlokkende giften både her og der for å kvitte seg
med de lodne gnagerne. Etter en stund med
regelmessig inntak av denne giften, blir faren
stadig større for indre blødninger. Dette gjelder ikke bare rotter, dessverre, men også våre
høyt verdsatte hunder. Dyrelegene ber derfor

eiere av hund om
sikre rottegiften h
tanke om inntak a
tes snarest. Det e
blir undersøkt og
tidlig som mulig.

Brennmanet til lu

På stranden lurer f
der adspreder seg
de som er dristige

Agderposten

25

Fredag 13. juli 2012

mske farer

å være på vakt, og eventuelt
hvis den settes ut. Er det misav gift, bør dyrlegene kontaker ekstremt viktig at hunden
g satt på riktig behandling så

unsj?

flere lumske farer. Noen hunved å jakte på brennmater, og
nok, kan finne på å smake på

brennmaneten. Hvis de attpåtil sluker i seg
store mengder med saltvann for å komplettere
måltidet, gir dette utslag i skikkelig sprutbæsj.
– Ved mistanke om at hunden har spist
brennmanet, burde dyrlegen kontaktes, råder
Kagenhjelm. På stranda kan det ligge glasskår
og skjell og andre skarpe gjenstander.
– Det er ganske vanlig med kuttskader, derfor
er det greit å ha et førstehjelpsskrin i nærheten,
enten hjemme, på hytta eller i bilen, sier Lilleholt.

Ut på langtur
Ikke bare mennesker kan iblant lide av bil- og
båtsjuke, også hunder og katter kan bli hjemsøkt av samme problem.
– Det finnes bil- og båtsjuketabletter til
både hund og katt, informerer Lilleholt.
Har man et dyr som tåler langturer dårlig,
burde tabletter kjøpes for å unngå kvalme
og ubehag, slik at ikke en strålende fin sommerdag blir unødig spolert for hunden eller
katta.

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!

