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Da han fant en seks
uker gammel, forkommen beverunge tok
Jan Ivar Lundberg den
til seg. Nå bor den
sammen med Lundberg og familien.
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Bever i familien

Veterinærene Solvejg Knagenhjelm og Camilla Lilleholt måtte bedøve beveren før de kunne undersøke den.
Beveren er
blitt tam etter
å ha blitt
matet og
stelt av Jan
Ivar Lundberg
siden den var
omtrent seks
uker gammel.
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E

tter et skikkelig uvær i
sommer fant Jan Ivar
Lundberg en liten beverunge. Da var den lille,
som var omtrent seks
uker gammel, avmagret
og full av sår. Lundberg søkte informasjon på internett om hva beverungen
trengte å spise, og laget en plass der den
kunne være. Ungen ble fôret for hånd,
og sårene stelt. Men sårene ville ikke
gro helt. I slutten av august tok Lund-

berg den derfor med til veterinærene
Solvejg Knagenhjelm og Camilla Lilleholt.
– Han ville gjerne at vi skulle se på
sårene, forklarer Knagenhjelm.
Selv om beveren er tam, måtte veterinærene gi den bedøvelse før de undersøkte den. Da fant dyrlegene ut at sårene var ganske betente. Også veterinærene måtte ty til internett for å finne ut
hvilken antibiotika den lille beveren
kunne få.

– Så fikk den en sprøyte, og tabletter
og salve den skulle få i to uker, forteller
veterinæren.
Ikke hverdagslig. Å behandle en bever er
ingen hverdagslig aktivitet for veterinærene.
– Dette er første og sikkert eneste
gang jeg kommer til å behandle en bever, det er ganske enkelt ytterst sjelden.
Kanskje er det til og med helt enestående i Norge. Vi prøvde å ringe rundt til

andre veterinærer for å høre om de hadde erfaring med å behandle bevere, men
ingen kunne hjelpe, forteller Knagenhjelm.
Behandlingen beveren fikk har hjulpet, og den skal nå være på bedringens
vei. Den neste utfordringen blir hva som
skal skje med beveren videre.
– Beverne er med foreldrene sine i to
år før de klarer seg selv, og Lundberg er
innstilt på å ha den så lenge, sier Knagenhjelm.

Som voksen kan en bever bli 30 kilo,
og spørsmålet er hvor den da skal bo.
Knagenhjelm håper at Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia muligens kan
ta seg av den.
– Jeg er usikker på om den kan klare
seg hvis den blir sluppet fri igjen, siden
den er blitt så tam nå. Da er det mye
bedre at den får bo i en dyrehage der
folk får møte den og klappe den. Jeg
skal gjøre alt jeg kan for at det i hvert
fall ikke ender med avliving, sier hun.

Råd fra dyrlegen. Til dem som kommer
over skadde, ville dyr, har Knagenhjelm følgende råd:
– Det beste er å kontakte en dyrlege,
det er nok det letteste for en vanlig
person. Der kan du få veiledning om
hva som bør gjøres videre. Hvem som
eventuelt bør kontaktes, og hva du kan
gjøre hvis du ønsker å hjelpe dyret, sier
Solvejg Knagenhjelm.
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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!

