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Ny start
Den lille beverbabyen
Castor som ble funnet skadet
og forlatt i en elv, følges
hyppig opp av Agderpostens
dyrleger, Camilla og Solvejg.

Solvejg Knagenhjelm

Camilla Lilleholt

Ormekur til hund og katt

Tekst: Birte Hegerlund Runde
Foto: Anne Karin Andersen og Stein Harald Øigård

Beverungen er ofte på besøk i Fabakkheia barnehage på Tromøy.

E

eee – ee-eee!
Den lille krabaten
Castor klynker som et
lite spebarn som ennå
ikke har lært seg å gråte. Den mistenker fotografen for å prøve å stjele pæren den
koser seg med oppe på hagebordet i

DYRA
våre

sitt nye bosted hos familien Lilleholt
Bekkvik på Fabakken på Tromøy.
Bygger hytte. I hagen til familien Lilleholt Bekkvik har den hårete vennen
alt den trenger for å trives. Et eget
hus, et vannkar, grener å gnage på og
bygge hytte med og fire kaniner og en

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!

Dyrlegene Camilla Lilleholt og Solvejg Knagenhjelm har fått besøk av den lille, blinde beverungen

hund å leke med. Og titt og ofte får den
komme inn i huset for å få seg et varmt
bad i badekaret med barna i familien.
Da storkoser den seg. Særlig når den
får ligge på et fang og tørke seg foran
ovnen etter badet.
Beverungen Castor, som for øvrig er
en jente, ble funnet skadet og forlatt
tidligere i høst. Den da seks uker gamle beveren hadde krøpet opp i hagen til
familien Lundberg utenfor Arendal.
Nå har den fått nytt hjem på Fabakken
på Tromøy. Barnehageplass har den
også fått. Et steinkast unna huset, i
barnehagen hvor matmor Gunn jobber. Her får den bli med på besøk innimellom og blir behandlet som en
dronning av barna som mer enn gjerne
finner både løvetann og gulrøtter til
den.

Elsker kos. Det sosiale dyret innbyr til
kos. Men så elsker den også å bli kost
med. I armene til matmor, som har
blitt en slags surrogatmamma for det
lille dyret, er det trygt å være. Den
kveiler seg godt til rette og stikker snuten sin inn i halsgropen hennes. Hver
morgen trenger den enn halvtime på
fanget hennes før den er klar for å møte verden.
Gunn er vant med å være fostermor.
For inntil 1 1/2 år siden hadde hun en
forlatt grågås boende i hagen.
–Jeg er oppvokst på gård, skjønner
du, sier hun og ler.
Hele familien har blitt oppslukt av
den lille hårete vennen som har funnet
seg godt til rette, som barn nummer
fire. Trassig er den også når den smeller halen sin kontant i bakken før den
vender om og krabber av sted.

med sin nye familie. F.v Gunn, Tomas Emil, Ida Elise og Hanne Celine.

Foreløpig ser det ut til at beveren
ikke har øyne. Men det kan like gjerne være at de kommer frem senere
når den blir eldre. Gunn vet ikke.
Dyrlegene er også litt usikre, men har
tidligere antatt at den er blind. Uansett er bever et nattdyr og har ikke
det største behovet for å bruke øynene sine. Den sover ofte store deler av
dagen og våkner til på natten for å
gnage litt på grenene.
Blir jaktet på. I dag teller den norske
beverbestanden omtrent 70 000 individer. Den har vært et yndet jaktemne på grunn av pelsen og har i perioder blitt fredet for å bevare bestanden.
I Norge finnes beveren på Sørlandet, Østlandet, Trøndelag og Helgeland.

FAKTA

Beveren
l Vår største gnager og kan bli en meter lang og
veie 25kg.
l Den lever nær vann, helst i litt åpen skog med
mye løvtrær. Den bygger store hytter i vannkanten
og er svært stedbunden.
l Med de kraftige gnagertennene kan den felle
trær som brukes til føde eller bygging av hytte eller
demninger. Demningen bygges for å bevare eller
øke vannstanden.
l Bever er mest aktiv om kvelden og natten og er
svært sky.
l Føden består av blader, bark og smågrener fra
løvtrær, samt vannplanter om sommeren.

Som dyrleger får vi ofte spørsmål om ormebehandling av
hund og katt. Siden ormekurer
ble reseptbelagt i 2009 er mange hunde- og katteeiere frustrerte og stiller seg uforstående
til hvorfor det har blitt slik. Det
hersker også mye tvil og rykter
rundt ormebehandling av kjæledyr og mange er ikke sikker på
hvordan, hvor ofte og med hva
de skal behandle de firbente
vennene sine med.
De aktuelle innvollsormene
hos hund og katt er spolorm,
bendelorm, hakeorm og piskeorm. I Norge er det spolorm som
er aller mest vanlig, men en skal
være oppmerksom på andre arter av innvollsorm, særlig når det
er snakk om importerte dyr eller
dyr som har vært ute og reist.
En annen liten plage er Giardia. Denne parasitten kan smitte
fra dyr til mennesker og det blir
stadig mer oppmerksomhet
rundt den. Giardia blandes noen
ganger sammen med innvollsorm fordi de invaderer tarmsystemet og kan forårsake diare.
Det er derimot ikke en orm, men
en encellet organisme som ikke
kan sees med det blotte øyet.
Det er ikke uvanlig å påvise Giardia på hund her i landet.
Symptomer på at hunden eller
katten har innvollsorm kan være
matt pels, oppkast/brekninger,
diaré, dårlig vekst, kløe rundt
analåpning og stor mage. I noen
tilfeller kan dyret hoste og få
lungebetennelse. Siden alle de
nevnte symptomene kan være
forbundet med andre og alvorligere lidelser, er det viktig å ha
dialog med veterinær i behandlingen, spesielt dersom symptomene vedvarer.
Det finnes mange typer ormekurer på markedet, og jo flere
typer parasitter middelet virker
mot, jo større er også sannsynligheten for å få resistensproblemer ved utstrakt bruk. Generelt
kan man si at det er unødvendig
å behandle en «vanlig» voksen
hund rutinemessig mot både
spolorm og bendelorm. Ved å
velge preparater som «behandler» bendelormen, selv om dette
er unødvendig, bidrar man til å

skape et resistensproblem. Det
er likevel flere tilfeller det er riktig å velge et legemiddel som
behandler bendelorm, for eksempel til utekatter som jakter
og spiser byttet.
Det har også vært en del mediaoppmerksomhet
omkring
Echinococcus bendelormen, som
også har blitt påvist i Sverige i
det siste. Dette er en bendelorm
som kan gi alvorlig sykdom hos
mennesker, og som vi ikke ønsker å ha inn i landet. Det er derfor bestemte regler for behandling av hund og katt ved innførsel til landet (se Mattilsynet sine
sider). I slike tilfeller skal man
velge et legemiddel som behandler bendelormen.
Det sikreste er alltid å levere
inn en avføringsprøve. Parasittene legger egg som finnes igjen
i avføringen. Disse kan vi finne
igjen når vi undersøker avføringen i mikroskop.
Våre generelle retningslinjer
for behandling er følgende:
FOR HUND:
• Valper: behandles ved 3, 5 og
7 ukers alder (hos oppdretter).
• Valper over 8 uker: 2-3 behandlinger med 3 måneders
mellomrom. Resept fås av dyrlegen for eksempel i forbindelse
med 12 ukers vaksinen.
• Voksne hunder over 1 år: behandles dersom hunden får
symptomer og påvist orm i avføringen.
FOR KATT:
• Kattunger: ved 3, 5 og 7 ukers
alder (hos oppdretter) Deretter
ved 10-12 ukers alder.
• Voksne innekatter som kun
oppholder seg innendørs og ikke
har «utendørs-venner» trenger
ikke ormebehandling.
• Voksne katter som oppholder
seg utendørs bør sjekkes 4 ganger årlig, da det er svært vanlig
med innvollsorm hos utekatter.
Avføringsprøve tas med til veterinær for å undersøkes for parasitter. Er det vanskelig å få tatt
med avføringsprøve, kontakt oss
på klinikken for resept og behandling
Hilsen Solvejg og Camilla

