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Snart
lov?
Politiet beslaglegger
stadig ulovlige slanger.
Et nytt lovverk kan
gjøre det lovlig å holde
kongeboa som kjæledyr.
Tekst: Birte Hegerlund Runde
Foto: Tomm W. Christiansen

Skeggagam Pogona Vitticeps er
det flotte navnet til denne øglen
som kan bli kjæledyret ditt om
Mattilsynet får gjennom sitt lovforslag.

N

Tre typer av skilpaddearten
står på «positiv-listen» Mattilsynet har utarbeidet. Familier
med allergier, kan få dispensasjon for å holde reptiler.
Skilpadden blir ofte valgt.

orsk Zooforening regner med at det eksisterer om lag 100.000
ulovlige reptiler og
amfibier i landet. Tor
Olav Aas, som er seksjonssjef i Mattilsynet for Ytre Øst-

DYRA
våre

Nils Harald Reisersen ved Den Lille Dyrehage håper det snart blir lovlig å dele hus med en kongeboa constrictor.

fold, mottar stadig reptiler som er tatt
på grensa eller i forbindelse med politiets husransakinger.
– Det er allerede mange som har slike
dyr ulovlig, så på en måte er det kanskje
greit at det kommer inn i regulerte forhold, sier Aas.
Blir avlivet. I dag blir slangene avlivet
hvis ingen dyreparker vil ta hånd om
dem. Mattilsynet anbefaler nå departementet å tillate en såkalt positivliste der
artene de velger ut vil være de som eventuelt blir legalisert. Når det gjelder
slanger, er ingen av de foreslåtte artene
giftige. Stein Ivar Ramberg er formann
i Norsk Herpetologisk forening, og var
med på å utforme positivlisten som ble
overlevert Mattilsynet i august 2008.
– Da vi laget positivlisten tok vi hen-

syn til dyrevelferd, men var nøye med å
ikke ta med reptiler som kan være farlige eller som vi mente at hadde potensial for å etablere seg i norsk natur, forteller han til NRK.
Strengeste lov. – Vi er positivt innstilt til
forslaget om «positiv liste» og har begynt å forberede oss på å ta imot disse
nye dyreartene hos oss på klinikken i
Arendal, sier Solvejg Knagenhjelm ved
Agder Dyreklinikk.
Hun opplyser om at loven om reptiler
(eller loven om å ikke ha reptiler) er den
strengeste i verden.
– Men at mange i Norge allerede har
reptiler som husdyr er det ingen tvil om,
presiserer hun.
Dyrlegene har ikke plikt til å rapportere om noen holder ulovlige dyrearter.

Det viktigste er å hjelpe dyrene.
– Reptiler, eller herptiler, har jo vært
forbudt å holde i private hjem siden
1976. Nå er tiden inne for å eventuelt
myke opp dette. Min mening er at det er
på høy tid. Men jeg syntes ikke det skal
bli lov med alle mulige reptiler. Noe som
heller ikke er tilfelle. En positivliste er
utarbeidet og den er etter min mening
nokså ok med tanke på artene, sier Nils
Harald Reiersen ved Den Lille Dyrehage.
Kritisk til kaninhold. – Dyrene som bør
bli lovlige mener jeg skal være dyr som
er enkle å holde, helt ufarlige og som
ikke har nubbesjans til å overleve naturen her i Norge. Men det er veldig få
reptiler som kunne klart det, fremholder han.
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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!

Solvejg Knagenhjelm

Spør dyrlegene
SPØRSMÅL: Jeg har en 7 år gammel blandingshund, og jeg lurer
på om den drikker mer enn normalt. Jeg la merke til dette her
om dagen, men endringene har
skjedd såpass langsomt at jeg er
usikker. Hvor mye er det normalt
for en hund å drikke?

Nå har lovforslaget vært til behandling siden 2008.	

Dyrevelferdsmessig mener han at
de reptiler som er enkle å holde,
kanskje er de dyrene som har det
best i et godt tilpasset terrarium.
– Dette er dyr som ikke er avhengig av å kunne bevege seg mye og
som i naturen kan trives på et minimalt område. Tilgang på vann, mat
og skjulesteder er det som skal til for
at mange reptiler velger et enkelt tre
hele livet gjennom. Slanger liker
godt å ligge rolig lenge, mens noen
øgler er utrolig late hele livet. Skal vi
snakke om dyrevelferd bør man heller snu seg mot fugleholdet i Norge.
For å ikke nevne noe så vanlig som
kaniner. Dette er dyr som skal bevege seg utrolig mye, men likevel blir
de holdt i minimale bur hele livet
gjennom, sier Reiersen.

FAKTA

Foreslått lovlig

SVAR: Økt drikke (og tisselyst) er
et vanlig symptom som bør tas på
alvor. Kroppens evne til å konsentrere urin og holde på verdifullt
vann er meget viktig, men mange
sykdomsprosesser kan forstyrre
denne likevekten.
Sykdom i nyrer, lever, sukkersyke og andre hormonelle lidelser
er bare noen av de vanligste årsakene til at et dyr begynner å drikke mer. Normalt skal ikke en hund
drikke mer enn 100ml/kg /24 timer, det vil si at har du en 20 kg
hund, skal den normalt ikke drikke mer enn 2 liter om dagen.
Dyrlegen din vil ofte starte med
å måle hvor konsentrert urinen
er, så dersom det er mulig blir
man ofte bedt om å ta med en
urinprøve når man kommer. I tillegg til en grundig kroppsundersøkelse må man ofte ta blodprøve
for å komme til bunns i årsaken til
problemet, og eventuelt kunne
sette i gang riktig behandling.
PS. Den samme gjelder på katt:
på 100ml/kg/24timer, men her
ser man likevel ofte sykdom ved
et inntak på over 50ml/kg/24 timer. Det betyr at en gjennomsnittlig katt på ca. 4 kg ikke bør
drikke spesielt mer enn 2dl på et
døgn før man kontakter dyrlege.
Hilsen Camilla

l Slanger: Kornsnok, kongesnok, grønn trepyton, melkesnok,
kongepyton, teppepyton, kongeboa, hagetreboa, regnbueboa.
l Øgler: Leopardgekko, stor daggekko, pigghaleagam, perlefirfisle, skjeggagam, blåtungeskink, dvergvaran, yemenkameleon,
kranset gekko, panterkameleon.
l Skilpadder: Gresk landskilpadde, leopardskilpadde, kinesisk
trekjølskilpadde.
l Amfibier: Argentinsk hornfrosk, klofrosk, orientalsk klokkerfrosk, whites trefrosk, rødbuet salamander, melkefrosk, trefarget
dvergfrosk, ildsalamander.
l Ingen av artene er giftige. Listen er foreslått av Mattilsynet.

SPØRSMÅL: Jeg har en katt med
masse pels, som får så mye floker
– spesielt nå om våren. Hva skal
jeg gjøre for å bli kvitt dem lettest? Kan jeg bare klippe dem av?
Hvor mye tåler katten av lugging
og styr?
SVAR: Katter, og også hunder
med lang pels, og spesielt dem
med mye myk underpels får lett
floker i pelsen.
Disse flokene kan bli veldig

Camilla Hvidsten Lilleholt

store, slik at store områder av pelsen tover seg sammen. Hos katt
er dette vanligst inder armene,
bak ørene, i lysken og på rygg og
mage.
I «røytesesong» som nå på våren løsner mye pels og gjør at den
lettere floker seg. Spesielt når flokene har fått sitte stramt en
stund, vil huden under bli sår og
katten vil tolerere dårlig forsøk på
å gre eller klippe dem ut.
Jo større de er og jo lengre de
har satt jo mer lugger de generelt. Det er dessuten dårlig med
luft under disse flokene, og katten får ikke gjort seg ren, så det
er ikke uvanlig at det blir betennelser i huden.
Har man en langhåret katt (eller hund), forebygger man problemet med å regelmessig gre katten. En grovkjemmet kam vil lugge mindre, det samme vil såkalte
flokekuttere som er kammer med
egne knivblad på som kutter seg
gjennom floken.
Disse er veldig gode å bruke. Et
tips til å lettere få ut en floke som
ikke har blitt altfor stor er å massere litt maismel forsiktig inn i
floken, men pass på at dette IKKE
blir fuktig.
Det er derfor lurt å ha på hansker. Maismelen vil hjelpe til med
å løse opp floken.
Sitter toven/floken et stykke
unna huden, og man har en rolig
og snill katt, kan man klippe den
bort med saks. I de fleste tilfeller
vil tover som ikke lar seg «åpne»
av kam eller flokekutter sitte såpass nær huden, at det blir vanskelig å trygt klippe dem bort på
egen hånd. Pus vil da trenge noe
å sove på hos dyrlegen, som kan
fjerne dem skånsomt med en barbermaskin.
Vedlikehold av sunn og god
pels vil også virke forebyggende,
så et kvalitetsfôr rikt på blant annet flerumettede oljer vil gjøre
pelspleien lettere.
Enkelte anbefaler også å ha i
balsamliknende produkter i pelsen for at den ikke skal floke seg
så lett, og produkter med minkolje som KW Minkolje spray skal
ha god effekt.
Hilsen Camilla

