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Varan på slankekur
Først trodde de
den var gravid
og at en svulst
stengte for
eggene. Men så
viste det seg
bare at øglen
hadde spist litt
for mye.

Solvejg Knagenhjelm

Spør dyrlegene
Camilla Lilleholt

Hvordan forbereder du hunden din til å takle fyrverkeri nyttårsaften?

Tekst: Birte Hegerlund Runde
Foto: Anne Karin Andersen

Krokodillevaranen ligger neddopet og rolig på benken før operasjonen starter. F.v.
Magnus Jakobsen (eier), assistent René Krom og dyrlege Solvejg Knagenhjelm.

N

å er den såkalte krokodillevaranen satt på slankekur. En
halv kilo må bort for å komme inn i matchvekta på 4 1/2
kilo. Det blir ikke lett med et
så rolig kjendisliv som den
fryktinngytende øglen i Arendal Sommerfuglpark lever om dagen. Ligge på en gren.
Kikke litt på alle fansene på utsiden av glasset. Posere litt og være skummel og kanskje
strekke litt på den ruglete kroppen før den
legger seg til på den andre grenen litt høyere
oppe inne i glasshuset.
– Nå blir det lavkarbodiett med kylling, ler
eier og innehaver
av Arendal Sommerfuglpark Mag«Nå blir det
nus Jakobsen.
Skritt-teller og
lavkarbodiett
høyt aktivitetsnivå
er ikke noe for Vic- med kylling»
toria, som varanen
av typen Varanus Salvadorii heter. Den går
ofte under kallenavnet krokodillevaran, av
den enkle forklaring at den kan likne på en
krokodille. Like farlig er den også med skarpe
klør og tenner som kan rive byttet i stykker.
Gjerne et villsvin på 90 kilo. Magnus er redd
hver gang han skal fange den.
– Ja, jeg er faktisk redd for du må sy så mye
om du blir angrepet av den. Men jeg har fått
rutine på å fange den nå. Og den blir sliten av
å slåss slik at den blir enklere å ha med i bilen.
Men vi taper igjen munn og klør, altså, forsikrer han oss om.
En krokodillevaran er ikke til å spøke med.
Utallige filmsnutter på YouTube kan bevise
dét.
– Victoria har revet i stykker både sveisehanskene og en hettegenser i basketaket, forteller Magnus.

Krokodillevaranen Victoria legges i narkose av Rolf Arne Ølberg fra
Dyreparken i Kristiansand. Dyrepasser Rikke Iduna Jansen og dyrlegene
Camilla og Solvejg assisterer og lærer.

DYRA
våre
Her tar Solvejg Knagenhjelm ultralyd av krokodillevaranen Victoria før operasjonen.

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!

Ca 30 prosent av alle hunder er redd fyrverkeri. Nyttårsfeiringen kan være et eneste stort mareritt for mange av våre firbeinte.
Det finnes stor variasjon i hvor redde
dyrene blir for fyrverkeriet. Noen blir litt
skremt og kan søke litt ekstra trøst hos eieren eller finne seg et rolig sted i huset,
andre igjen viser tydelige tegn på angst.
Engstelige hunder vil pese, pipe, ule,
være urolige og vandre hvileløst, ofte med
halen mellom beina eller kryper sammen.
Noen blir så engstelige at de gjør fra seg
eller kaster opp.
Angsten kan forverre seg fra år til år, og
engstelige hunder kan begynne å vise tegn
til urolighet allerede under julefeiringen
fordi de har lært å assosiere denne med
nyttår.
Panikkreaksjoner hvor hunden forsøker
å komme seg bort fra der hvor lyden kommer fra, og ødelegger inventar, eller stikker av er heller ikke uvanlig.
Forebygging av lydfobier starter allerede når valpen er veldig liten, og gode oppdrettere vil la valpene gradvis bli utsatt for
flere og sterkere lyder. Når man skaffer seg
en valp er det viktig at man venner den til
et variert miljø, inkludert mange ulike lyder. Valper bør derfor vennes til fyrverkerilyder, gjerne i form av cd-avspilling. Selv
om du tror valpen din vil mestre det, er det
ikke lurt å ta den med ut under rakettoppskytingen og det er heller ikke lurt å la den
være alene hjemme på nyttårsaften.
For hunder som allerede har utviklet
frykt eller fobi for fyrverkeri har man to
muligheter. Men kan enten sette i gang
behandling slik at hunden skal mestre
nyttårsaften på en god måte eller man
kan skjerme hunden etter beste evne på
selve nyttårsaften.
Trening av hunder med frykt eller fobi vil
ta tid og vi snakker om noen måneder, og
man må senest starte nå, dersom man
skal kunne ha glede av dette til nyttår. Når
man skal trene hunden sin til å takle lydfobier er det veldig viktig å skynde seg sakte.
Går man for fort frem med denne treningen kan man ofte ende opp med å gjøre
vondt verre. Når man jobber med redsel
må man ta et steg av gangen og la hunden
bli trygg litt etter litt.
En kombinasjon av feromoner og kontrollert eksponering for lyder vil være noen
av tiltakene. Vi på Agder Dyreklinikk kan
være behjelpelige med å sette opp et slikt
treningsopplegg til hunden din, både ved
hjelp av adferdsterapi og eventuelt medi-

Når nyttårsrakettene smeller utenfor,
kan det være lurt å forholde seg like
nonsjalant som denne lille bisken.
Foto: Anne Walbeck

kamentell behandling. Dessuten har vi
samarbeid med hundeinstruktører i
Amokk Hundeskole som gjerne hjelper eiere litt ekstra, for eksempel kan det settes
opp en hjemmekonsultasjon for å sette i
gang treningen og få ekstra med råd og
veiledning.
Dersom julekvelden likevel har kommet,
og man ikke har satt inn treningstiltak, er
skjerming det beste rådet.
l DAP/Adaptil feromoner vil gjøre hunden
roligere
l Luft hunden godt tidligere på dagen og
gi den et godt måltid. En trett og mett
hund er en roligere hund.
l La hunden få være på det roligste stedet
i huset, skjermet for støy. Det er lurt å gi
den noe å gjemme seg under.
l Sett på musikk eller TV for å kamuflere
for lyder utenfra.
l Vær sammen med hunden og gi den
trygghet. Ved å berøre hunden vil den frigjøre oxytocin og endorfin som er kroppens egne «lykke» hormoner.
l Om hunden får panikk eller en fobisk
reaksjon kan en medisinere på selve nyttårsaften. Det er viktig at en tar kontakt
med veterinæren sin i god tid slik at en får
tilpasset dosen. En feil dose vil kunne gi
motsatt effekt.

Hilsen Camilla
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