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Så hittar du rätt hundskola
Psst! Du vet väl att nya
Lill-Skansen öppnar i vår?
Husdjursmässan Öppet året runt!
5-8 jan 2012
Konsumentföreningen Stockholm – stolt projektpartner till nya Lill-Skansen!

Planera inför husdjursköpen Sid 11
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Hallå där
Gerd Lindén, projektledare för Husdjursmässan
som äger rum den 5–8 januari i Kista,
för 23:e året i rad.
Vilka djur får besökarna möta?

– Bland annat hundar, katter, kaniner, exotiska fåglar och fiskar, gnagare, ormar,
kräldjur, spindlar, ödlor, skorpioner och
ställa frågor om dem. I lantbruksmontern finns kor, kalvar, höns, får och getter. Barnen får prova ponnyridning och
gosa med smådjur i klapp- och fårhagen.
Berätta om mässans utställningar och
tävlingar.

– Vi har flera hundutställningar, bland
annat en populär med mopsar. Såklart
har vi också kattutställningar med bland
annat bengaler och main coon. Det blir
även kaninhoppning och agility för
hundar där man tävlar om poäng för att
komma med i SM. Publiken kan också
ta med sig sina kaniner till kelkaninutställningen.

Vilka utställare är med?

– Uppfödare, organisationer och
föreningar som arbetar med hemlösa
katter och hundar och som man gärna
får lämna en intresseanmälan eller ett
bidrag till. Veterinär finns också på plats
för frågor samt företag som säljer foder
och tillbehör.
Foto: Herpetologiska föreningen i Stockholm

Kom och lär dig mer om degun.

Hur ser framtiden ut för våra
husdjur ut?

– Allt fler skaffar husdjur och spenderar
mer pengar på dem, samtidigt som de
jobbar mycket. De flesta av våra husdjur lever ett bra liv. Man ska aldrig falla
för ett barn som vill ha ett djur. Hela
familjen måste vara med och ta ansvar.
Man får inte lämna en hund ensam mer
max än sex timmar. Det går inte att köpa
djur på mässan, men prata gärna med
mässveterinären eller uppfödare.
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Möt en Phelsuma Madascariensis på
Husdjursutställningen den 5-8 januari
2012 i Kista.
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Hjälp
och
att hitta nya, kärleksfulla hem
åt Solgläntans hemlösa katter!

www.kattfonden.se
08-510 235 13
PG: 55 73 08-4
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Innehåll

Resande
hundar
ska ha
pass!
www.jordbruksverket.se/resameddjur

tfn 0771-223 223

profilen

Hitta ratt skola för hunden

Många hundägare söker efter en bra hundskola.
Utbudet av allt från valp- till agilitykurser är stort
och det kan vara svårt att veta vilken skola man
ska välja. För att hitta en seriös hundskola där
hunden verkligen har möjlighet att utvecklas
finns några saker man kan tänka på.
Fredrik Steen ger sina bästa tips

– Det finns massor av lycksökare som

vill tjäna pengar. Den man får hjälp
av ska dels ha utbildning, men också
ha en gedigen erfarenhet av arbete
med hundar. Man ska ställa konkreta
frågor om vad de har jobbat med.
Titlar och diplom kan alla få, det
säger inget, säger Fredrik Steen som
har arbetat med träning av hundar i
drygt tjugo år och levt med hundar
sedan barnsben. Han har idag fyra
egna schäfrar och en chihuahua.
Svenska Brukshundsklubben som

Hitta en bra hundskola
• Fråga hundcoachen, instruktören eller
hundpsykologen efter deras konkreta
erfarenhet av arbete med hundar.
• Fråga hur lång tid det tar att lära hunden
det du vill.
• Kolla att de betalar skatt.

håller kurser i nästan alla svenska
kommuner har inget vinstintresse.
Det är en ideell medlemsorganisation.
– Det kanske inte är så flashigt på
Brukshundsklubben, men där finns
gedigen kunskap.
När man har bestämt sig för en
hundskola som verkar bra är det dags
för fler frågor. Hur lång tid tar det att
lära hunden det man vill?
– De bör kunna ge ett ganska
konkret svar på det. Annars kan det
vara ett lätt sätt att mjölka folk på
pengar, genom att låta det dra ut på
tiden. Om man vill jobba med ett
specifikt problem är ännu viktigare
att man frågar hur lång tid det tar.
Man ska också märka en klar förbättring vid varje träningstillfälle.
Ytterliga ett sätt att kontrollera om
verksamheten är seriös är att undersöka ifall företaget betalar skatt.
Fredrik Steen tycker också att man
ska se upp med de som bara förespråkar en metod. Då blir inte undervisningen individanpassad.
– Jag är allergisk mot att bara ha en
enda metod! Man måste se till varje
hund och hundägare. Att någon talar
illa om andra instruktörer och andra
metoder än deras egen är också en
varningssignal.
Hundar har alltid varit en del av
hans liv och i tonåren började Fredrik
Steen tävla på högsta nivå.
– Jag har inte levt en enda dag
utan två hundar eller fler. I sjunde

klass kom jag på att det bara var
jag som hade ett hundintresse. Tidigare trodde jag att alla hade det.
När jag var sexton började jag tävla med hund. Med tiden blev det
senare på elitnivå och jag deltog i
VM -99. Från -98 till 2004 jobbade
jag som lärare och hundinstruktör
hos polisen. Sedan blev jag tillfrågad om jag ville vara program-

ledare för Hundcoachen hos TV4.
Bland många sköna hundminnen
sticker Vindelälvsdraget ut. Det är en
dragtävling från Ammanäs till älven
i Umeå, som Fredrik Steen blev inbjuden till.
– Hundratals hundar deltog i racet
på 40 mil under fyra dagar. Det var
fantastiskt med alla fina hundar och
naturen var helt otrolig.
Foto: Joakim Blomkvist

Man ska fråga vad kursledaren har för erfarenhet av arbete med hundar innan man
anmäler sig. Titlar och diplom kan alla få, säger hundcoachen Fredrik Steen om att
hitta en bra hundskola.

Vinn mässbiljetter!
Var med och tävla om
biljetter till Husdjursmässan i Kista
5-8 januari 2012!

sudoku NR 2

Lätt

medel

10 personer har chans att
vinna 2 biljetter var.
Lös sudokut genom att lägga ihop
summan i de inringande rutorna.
Skicka in ditt svar samt namn och
telefonnummer till
svar@q-publishing.se senast
30 december 2011.
Döp ditt mail till ”SUDOKU 2!
Lycka till!

4

denna bilaga är en annons från q-publishing

Din zooaffär på nätet!

Akvarium

Reptiler

Hund & Katt

Gnagare

www.CyberZoo.se

Just nu 15% rabatt på HELA sortimentet och fri
frakt med denna rabattkod:
E-post info@cyberzoo.se

cyber2012

Telefon 0521-73 13 30

aktuellt
Foto: jordbruksverket

Enklare att köpa
djur från utlandet
– men se upp för olika smittor
Den första januari nästa år ändras reglerna för att ta in hundar
och katter i Sverige. Kraven på
rabiesskydd sänks och avmaskningen slopas. Det blir alltså
både enklare och billigare, men
du har också själv ett stort ansvar för att undvika smittor.
Nya införselregler 2012

Den som vill föra in en hund eller katt

DjurID.se

i Sverige måste se till att djuret uppfyller vissa grundkrav. Vilka kraven är
beror på vilket land djuret förs
in från. Det är avgörande
om landet är en EUmedlemsstat eller inte
och vad landet har
för rabiesstatus. I den
EU-förordning som
styr införsel av sällskapsdjur har man delat in länderna utanför
EU i listade länder som
har kontrollsystem för rabies, respektive icke listade
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länder som saknar kontrollsystem.
Inom EU har rabiessituationen förbättrats avsevärt de senaste tio åren.
Det är ett resultat av målmedveten
bekämpning genom betesvaccination
av vilda rävar och mårdhundar, som
fungerar som reservoar för rabiesviruset.
Utanför EU finns många länder
som fortfarande inte har kontroll på
rabiessituationen. I flera länder är
det hundar som är huvudvärd för rabies, inte vilda djur såsom i Europa.
Eftersom hunden lever nära människan löper människan större risk att
drabbas av rabies i dessa länder än i
Europa.
I februari 2011 rapporterades det
första fallet av dvärgbandmask hos
räv i Sverige inom ramen för den
årliga rutinövervakning som bedrivits i tio år. I dagsläget har man
funnit parasiten hos totalt fem rävar
i Västra Götaland, Sörmland och
Dalarna, och den bedöms finnas hos
0,1–1 procent av de svenska rävarna.
Risken att hundar eller människor
smittas är generellt mycket låg. Katter

Vart ditt djur kommer ifrån har betydelse för vilka krav som finns.

kan möjligen smittas
Utanför EU finns många länder
men tros inte sprida
som fortfarande inte har kontroll
smittan vidare.
på rabiessituationen.
Tyvärr är det inte
möjligt att utrota
parasiten på grund av att det är finns avmaskningsmedlet att köpa
omöjligt att fastställa exakt var den receptfritt på de flesta apotek.
finns. Därmed så kan vi inte heller Det finns förstås också andra
längre ställa krav på avmaskning mer eller mindre farliga djursjukav djur som förs in i Sverige efter- domar att beakta. Vissa kan desssom EU-regelverket endast medger utom föras över från djuret till dig
att fria länder och länder med och din familj. Grundregeln bör vara
ett bekämpningsprogram har av- att aldrig köpa en hund eller katt
maskningskrav. Resande djurägare utan veterinärbesiktning.
rekommenderas att på egen hand
Läs mer om tips och regler för att
avmaska hundar som kan ha ätit resa med din hund eller katt på www.
gnagare i utlandet, både för att jordbruksverket.se/resameddjur
skydda sig själva och för att hindra
Läs mer om sjukdomar utomlands
nyetablering av parasiten. I Sverige på www.sva.se

ÄGARREGISTRET FÖR DIN HUND OCH KATT
Bra att veta om DjurID.se

Hur registrerar jag min hund eller katt:

• DjurID.se är namnet på Svenska Kennelklubbens
ägarregister.

När du id-märker ditt djur får du en ägaranmälningsblankett
som du skickar in till oss. Har du inte fått någon är du
välkommen att kontakta oss på DjurID.se via mejl eller telefon,
djurid@skk.se eller 08-795 30 50.

• DjurID.se är medlem i Europetnet. Alla hundar och katter
som är chipmärkta och som finns med i DjurID.se är också
sökbara via en gemensam europeisk databas som används
av djurhem, veterinärer och polis i Europa.

För dig som ägarregistrerar din katt:
• Alla som id-märker sin katt och ägarregistrerar den i
DjurID.se får en DVD med filmen Min katt som innehåller
många goda tips och råd till kattägare.
• För varje katt som registreras i DjurID.se går 10 kronor till
Djurhemsföreningen, som har ett trettiotal djurhem över
hela landet.

Om du hittar en katt eller hund:
Leta reda på id-märkningen och gå in på www.djurid.se
för att hitta ägaren. Där finns också information om hur du
hittar märkningen och andra söktips.
För mer information,
besök oss gärna på
www.djurid.se.

DjurID.se – SKKs ägarregister | 163 85 Spånga | E-post djurid@skk.se | Telefon 08-795 30 50

2011-12-14 11:02:19

guide
Foto: SXC

Din bästa vän kan ha
Tand- och munproblem är den vanligaste diagnosen hos hundar och katter. Det finns studier
som visar att så mycket som 85 procent av våra
hundar och katter drabbas av periodontit, som
betyder inflammation i vävnaden runt tanden.
Så sköter du dina husdjurs tänder

Foto: SXC

Detta kan i sin tur leda till smärta,
tandlossning och rotspetsbölder.
Andra organ i kroppen kan påverkas
eftersom bakterier frisätts i blodet
varje gång hunden tuggar. Orsaken
till periodontit är plack, den biofilm
bestående av saliv, foderrester och

bakterier, som täcker tänderna. Det är
varken fodret eller tandstenen som är
boven, utan placken. Tandsten uppkommer när plack mineraliseras.
Tandsten på tänderna ger dock en
skrovlig yta där ännu mer plack
fäster, så tandsten bidrar till sjukdomsförloppet.
Hur märker jag att mitt djur är
drabbat?

En del djur visar symptom genom att
undvika att tugga på en sida, tappa
foder, lukta illa ur munnen eller sluta
gnaga. Tyvärr är många hundar och
katter så tåliga att man som djurägare
inte märker någon större skillnad på
djuret. Efter att djuret fått sina problem åtgärdade däremot, brukar man
märka att det blir betydligt gladare
och piggare.
Vad kan jag göra själv?

Daglig hemvård i form av tandborstning. Det är viktigt att hunden/katten
lär sig att tycka att tandborstningen
är något positivt. Besök en tandkunnig veterinär för tips och råd
angående detta. Det första stadiet,
gingivit eller tandköttsinflammation,
ses som en röd rand längs tandraden
i tandköttet. Det här kan gå tillbaka
om man avlägsnar placken med tandborstning. Om ditt djur har tandsten
kan den inte borstas bort utan djuret
6

ont i munnen
behöver gå till en veterinär för att få
tandstenen borttagen och munnen
undersökt. Att skrapa själv med en
sådan tandstensskrapa som används
till människor är inte att rekommendera, eftersom man då riskerar att
repa emaljen och få en repig yta där
plack samlas och ännu mer tandsten
bildas. Kattens och hundens emalj är
betydligt tunnare än människotandens och måste därför behandlas mer
varsamt. Skonsammaste sättet att ta
bort tandsten är med vattenkyld ultraljudsscaler.
Efter att tandstenen och placken
avlägsnats ska tänderna poleras. Det
är viktigt för att få en slät yta som är
mer motståndskraftig mot plack och
tandsten. Men fortsätt att borsta – ny
plack börjar bildas minuterna efter
att den tagits bort.
Många djurägare är oroliga för hur
djuret ska klara sig utan tänder. Det
går i regel alldeles utmärkt. Den onda
tanden har djuret vanligen slutat använda. Det finns exempel på katter
som trots att de helt saknar tänder
fortsätter att äta torrfoder. Det är
bättre att vara smärtfri och tandlös än
att ha dåliga tänder som gör ont.

Det finns exempel på katter som
trots att de helt saknar tänder
fortsätter att äta torrfoder.
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Hund i vården – ny
metod inom vård
och omsorg
Allt mer forskning och praktisk erfarenhet
visar den stora betydelse som sällskapsdjur
har för hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Metoden med djurkontakt kan användas systematiskt
som ett komplement till traditionell omvårdnad och
rehabilitering. För att nå framgång är det viktigt att välja
rätt sällskapsdjur som tränas för uppgiften. Det krävs
också utbildning för vårdpersonal och tillämpande av
tydliga riktlinjer. Vårdhundskolan erbjuder föreläsningar
och utbildningar för arbete med vårdhund, allt kan
anpassas till er specifika verksamhet.

Intresserad och vill veta mer?
Kontakta oss via vår hemsida
www.vardhundskolan.se

Snart är våren här igen!

Kostnadsfri tandkontroll i
samband med vaccination
Vi har moderna operationssalar och
tandvårdsutrustning, digital röntgen och eget lab.
Drop-in vaccination.

fipronil, spot-on lösning

Till våren kan du skydda din hund och
katt mot fästingar och loppor med
nya EFFIPRO!

,BSJO$PMMJOMFHWFUt.BSJB-FEVOHFS5IVMJOMFHWFU

finns på ditt apotek

Effipro
Effipro är ett receptfritt läkemedel som innehåller
fipronil. indikation: medel för hund och katt mot
fästingar och loppor. ATCvet kod: Qp53AX15.
för mer information se www.fass.se eller www.virbac.se.
Senaste översyn av produktresumé 2010-04-23.
Utg. datum: 1 dec 2011.
Läs bipacksedeln före användning.

Kompetens – trygghet – personligt bemötande
Djupdalsvägen 23, Sollentuna
XXXTPMMFOUVOBEKVSLMJOJLTFt5FM
¨QQFUN¶UJtPOUPtGSF

www.virbac.se

Hjälp oss hjälpa djuren!
Bli medlem i

Svenska Djurskyddsföreningen
www.djurskydd.org • tel: 08-783 03 68 • Plusgiro: 55 99 85 -7

Skadusökatillgymnasiet?

Kollainvårautbildningarinomdjurvård-ochdjursjukvård

Kalmar

Västervik

Växjö

www.ingelstorp.nu

www.gamlebygymnasiet.nu

www.ingelstad.nu

ingelstorpgymnasiet

gamlebygymnasiet

ingelstadgymnasiet

RIKSINTAG
OCH
yRKESExAmEN
EN HÖGSKOLEINTERNAT
FÖRBEREDANDE
Tillval
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profilen
Foto: LOTTA TÖRNROTH

– Jag gillar det jämlika förhållandet mellan
människan och katten. Med hundar är det
tvärtom – man blir som en statsminister för
dem, säger Göran Greider, chefredaktör för
Dala-Demokraten, debattör och författare.
Göran Greider hyllar katterna

Glädje i
stråtrövares
sällskap
8
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Bondkatten Tess, 11 år samt springerspanieln Stina bor med honom och
hans familj. Fram tills för ett år fanns
också hankatten Gustav, som dog i en
tragisk i olycka i tvättmaskinen.
– Han brukade sitta på mitt
skrivbord när jag skrev om till exempel vårdskandaler. Jag kunde tänka
att ’katten vet inget om det här, den
har ett annat medvetande’. Gustav
kunde också gå över tangentbordet
och placera tassarna slumpvis på
olika tangenter, vilket blev till dikter
som jag publicerade. Han var en
litterär katt!
Göran Greider har
skrivit åtskilliga dikter
om katter, i bland annat samlingen Katterna
kommer in från mörkret
(Bonnier).
– De gör oväntade saker hela tiden, som att
ligga i tvättmaskinen hela
dan och sedan hoppa ut
och slicka sig! Man tänker ju att de redan har bli-

vit rena. Katter kan poppa upp på
oväntade ställen som figurer i jul
kalendern, till exempel på hyllan
i garderoben när man ska ta ut en
kavaj. Det ger glädje! När Gustav ville
gå ut kunde han hoppa upp på pianot
och gå på tangenterna och då var
man tvungen att släppa ut honom.
Egentligen är det dotterns uppgift
att ta hand om familjens hund, men
det har fallit mest på Görans Greiders
lott.
– Jag är ute med den varje dag.
Springerspanieln är en väldigt snäll
och följsam hund, men ibland hittar
den på lite hyss. En gång åt den upp
halva julskinkan!
Om han ser hunden som en social
varelse och en del av familjen, är det
tvärtom med katten.
– Katter har inga fasta personligheter, utan gör oväntade saker.
De är inte sociala djur utan
egentligen ensamdjur. Katter står utanför familjen,
medan hunden är en del
av den. Katter är som
stråtrövare. Jag betraktar
mig som en kattmänniska även om jag också
har hund.
Göran Greider har diktat
om katter i bland annat
Katterna kommer in från
mörkret (Bonnier).

Drontal Comp. vet.
®

Febantel 150 mg / Pyrantelembonat 144 mg / Prazikvantel 50 mg

Inte alla maskar syns...

SE1102T41 • 3blondes 11

En enda dos Drontal® Comp.
behandlar mot alla normalt
förekommande maskar hos hund
- dessutom rävens dvärgbandmask.
Receptfritt på apoteket.
För ytterligare information
se www.fass.se

1 t a b l e t t /10 k g k r o p p s v i k t .
F ö r p a c k n i n g a r : 2 t a b l . r e s p . 24 t a b l .

Drontal Comp vet. (tabletter) OTC, En tablett innehåller: Febantel: 150 mg, Pyrantelembonat: 144 mg, Prazikvantel: 50 mg. Indikationer: Anthelmintikum till hund där blandinfektion med rundmask och bandmask föreligger. Dessutom som profylaktisk
avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer, och samtidigt antas ha infektion med rundmask. Rundmaskar: Spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina), Hakmask (Unicinaria stenocephala,
Ancylostoma caninum), Piskmask (Trichuris vulpis), Bandmaskar: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. Dräktighet och laktation: Dräktiga tikar bör ej avmaskas under
de två första trimestrarna av dräktigheten. ATC-kod: QP52AA51. Datum för översyn av produktresumén: 2011-02-10. Utgivningsår: 2011. Bayer HealthCare, Division Animal Health, Tel. 08-580 223 00, vet.info@bayer.com, www.vet.bayer.se

DrontalComp 210x297 SE Ad_Stamp.indd 1

14/04/11 10.11

aktuellt
Foto: Jimmy Gustafsson

– Fler djur har det värre än vi kunnat

forestalla oss
Tidigare i år startade landets första Djurskyddspolis, i Stockholms län. Det är Polisens nya satsning mot djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Hittills har Djurskyddspolisen varit ute på
mellan 400–500 ärenden och omhändertagit
500 djur, varav de flesta är hundar och katter.
Mycket jobb för nya Djurskyddspolisen

– Anmälningar kommer in hela

tiden. Vi har cirka 140 brottsutredningar nu. Det är betydligt fler djur
som har det mycket värre än jag kunnat föreställa mig. Vi krafsar bara på
den översta toppen på ett stort isberg.
Det är min absoluta uppfattning. Att
vi har kört igång bidrar till att minska
mörkertalet, säger gruppchef Håkan
Andersson, Djurskyddsgruppen i
City.
Officiellt startade de den 11 april,
då länspolismästaren Carin Götblad
skrev under beslutet. Verksamheten
är ännu i en uppbyggnadsfas.

Sedan april rullar Djurskyddspolisens fordon på
Stockholms gator. Hittills har man varit ute på
mellan 400 och 500 ärenden.
10
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– Vi tjuvstartade lite innan den 11
april. Nu är vi åtta poliser på Djurskyddsgruppen i City polismästargrupp plus en civilanställd. I januari
kommer ytterligare två poliser och en
civilanställd. I de övriga sju distrikten
i länet finns minst en djurskyddsansvarig polis.
Tidigare har enskilda poliser arbetat med den här typen av ärenden.
Bakgrunden till att Djurskyddspolisen har bildats är att brott mot
djur har låg prioritet och få blir fällda. Maxstraffet i nuläget är två års
fängelse, vilket väldigt sällan blir utdömt.
– Forskning i USA visar att personer som medvetet plågar djur senare
ger sig på människor. Man har tittat på bland annat seriemördare och
skolskjutningar. Det är också en orsak till att man vill prioriterar de här
brotten. Likaså att svensk forskning
visar att 70 procent av kvinnor som
anmäler att de misshandlas i hemmet också uppger att djuren utsätts
för våld.
För att det ska kunna väckas åtal
och få en fällande dom måste man
kunna styrka att djuret till exempel
utsatts för otillbörligt lidande. Tidigare har det funnits problem med att
poliser haft för dålig kunskap om hur
man i första skedet dokumenterar
skador med foton och veterinärintyg,
vilket ibland har bidragit till att åtal
inte har kunnat väckas.
De som arbetar inom Djurskydd-

Mer ansvar läggs
på djurägaren
spolisen genomgår en två veckor lång
utbildning där de får specialkunskaper i hur de utredningstekniskt
ska arbeta för att styrka brott.
Det vanligaste brottet är att djur
vanvårdas. Dels kan orsaken vara att
ägaren är sjuk och inte klarar att ta
hand om sitt djur, men det förekommer också medveten misshandel. Två
kända fall är pojkarna som torterad
en kanin till döds och valpen som
hittades ihjälplågad i ett skogsparti.
– Det finns också ett stort problem
med dålig hundhållning. Kriminella,
unga killar, som har amstaffblandningar och håller på med oseriös avel.
Den 28 november överlämnade
utredaren Eva Eriksson förslag till
förändringar i djurskyddslagen till
jordbruksminister Eskil Erlandsson,
vilket Håkan Andersson välkomnar.
– Det är viktigt att vi får märkning
och registrering av katter samt att
katter som går ute kastreras. Jag
saknar också grovt djurplågeri och
grovt brott med djurskyddslagen. Det
bör även införas att man gör skillnad
på de som på grund av sjukdom vanvårdar djur och de som gör det medvetet.
I Kalmar har man under 2011 också startat en Djurskyddspolis. Även
bland annat Örebro län är på gång
med liknande verksamhet.

I slutet av november
kom förslag till förändringar i djurskyddslagen.
I korthet handlar det
bland annat om:
• Märkning och registrering av katter
blir obligatorisk.
• Utegående katter ska
kasteras.
• Det blir olagligt att
överge tamdjur.
• Sexuellt umgänge med
djur blir olagligt.
• Träningsmetoder som
innebär lidande förbjuds.
• Avel som innebär
lidande förbjuds.
• Djur måste få utlopp
för naturliga beteenden.
• Brott mot den nya
lagen, kan om brottet
bedöms som grovt ge
fyra års fängelse.

Välj rätt

Gamlebygymnasiet blev rätt val för djurtokig
Hon älskar alla djur. Fast ormar är kanske ingen
favorit. Men hon är i alla fall inte lika rädd för
dem längre, nu när hon har lärt känna dem på
Gamlebygymnasiets djurvårdslinje med inriktning mot djursjukvård.
vägen till drömyrket

– Från början ville jag bli veterinär men
nu är djursjukvårdare helt klart mitt
drömyrke, säger Jenny Larsson, 17.
Gymnasiet, som ligger strax norr
om Västervik, har flera olika naturbruksutbildningar, men för Jenny
Larsson var det inget svårt val att
söka just Djurvård med inriktning
mot djursjukvård.
– När jag letade efter utbildningar
så fanns det bara på tre ställen i Sverige: I Stockholm, utanför Växjö och
här i Gamleby. Jag sökte mig hit eftersom här finns bondgårdsdjur viket
lockade mig. Det är väldigt charmigt,
säger hon.

Hur ser en vanlig skoldag ut?

– Vi har så klart mycket praktisk
undervisning utöver kärnämnena.
Eftersom jag läser just djursjukvård
så blir det sjukvårdsrelaterade grejer
som att lägga tassbandage, id-märka
djur och också lära sig hantera olika
djur. Här finns en veterinärklinik
som vi hjälper till i.
– Den mesta tiden går åt till djuren, till och med på rasterna så går
man och sköter dem istället för att
bara sitta och göra ingenting. Man är
väldigt fri att göra vad man vill vilket
är skönt.
Utbildningen omfattar också
praktikperioder. Den längsta praktiken ligger under det tredje läsåret.
– Jag har inte bestämt var jag ska
praktisera än men Hushållningssällskapet som driver skolan har även
ett djursjukhus som jag gärna praktiserar på.

Varför lockar djursjukvård mer än
veterinär?

– Jag uppfattar det som att djurvårdaren har mycket mer kontakt med
djuren än vad veterinären har. Dessutom känns det inte som min grej att
vara veterinär helt enkelt.
Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Det finns en stor efterfrågan på
djurvårdare så det ser ganska ljust ut.
Men jag planerar att läsa vidare efter
studenten i Skara så att jag blir legitimerad djursjukskötare.
Finns det några djur som du inte
tycker om?

– Egentligen inte. Papegojor kan vara
lite obehagliga med sin näbb. De kan
ju knipsa av ett lillfinger om det vill
sig illa. Och ormarna var jag lite rädd
för i början men nu när man har lärt
känna dem så är det inga problem.
De är inte så farliga som man tror.

Jenny Larsson
Hushållningssällskapet fyra gymnasieskolor (Gamlebygymnasiet, Inglestadgymnasiet, Ingelstorpgymnasiet och
Helgesbogymnasiet) har utbildningar
inom lantbruk, trädgård och skog där
bland annat inriktningarna djurvård,
djursjukvård och häst-och ridsport ingår.
Gamleby har riksintag och erbjuder
internatplats. I utbildningar kombineras teori med praktiskt lärande i
mindre klasser av behöriga lärare.
Läs mer på: www.gamlebygymnasiet.nu

Planera husdjursköpet noga
Inför hundköpet är det en lång rad frågor man bör ställa sig. Självklart är det kul,
spännande och mysigt att skaffa en ny kompis till familjen men det innebär samtidigt en stor utmaning och ett stort ansvar.
på nätet men men kom ihåg säljare på internet
ansvarsfullt köp
kan vara oseriösa. Genom att välja någon som är
medlem i Svenska Kennelklubben vet du att din
Hundar behöver mycket kärlek, sällskap och mo- valp har registreringsbevis, veterinärsintyg och
tion för att må bra. Det första man då bör fråga ett köpeavtal som skrivs under av båda parter.
sig är om man har tid och möjlighet att ge hun- Var noga med att valpen är id-märkt.
den den uppmärksamhet den faktiskt kräver.
Vaccination

Ras

Olika hundraser har olika egenskaper och
olika behov. Därför bör man plugga på om
rasen man väljer innan man faktiskt köper. Det
är alltså viktigt att inte utgå enbart från hundens utseende. Ta kontakt med seriösa upp
födare och ta reda på så mycket du kan om den
aktuella rasen.

Be om intyg att valpen är vaccinerad mot parvo,
valpsjuka och leverinflammation. En hund ska
vara avmaskad minst två gånger innan köp.

Försäkring

Man är inte skyldig att teckna försäkring för sin
hund men det är rekommenderat av många orsaker. Om din hund blir sjuk eller skadas kan
räkningarna bli skyhöga. En ansvarsförsäkring
Var köper man?
kan också vara bra utifall din hund åsamkar skaDet kan vara lockande att göra en snabb affär da på någon annan.

Foto: sxc

Även katter kräver planering

Även om de är mer självständiga
och klarar sig ensamma på dagarna bör inte heller katten vara
ett impulsköp.
▶ Köp en frisk katt. Kontrollera
päls, ögon, öron och att katten
inte har diarréer innan du köper.
▶ Kräv att skriva på ett köpekontrakt samt att katten är vaccinerad mot kattpest, avmaskad samt
har intyg från veterinär.
▶ Försäkring är inget krav men
kan vara bra för att hålla nere
kostnader vid sjukdom.
▶ Kastrering kan vara rekommenderat om du inte planerar att
avla på din katt.
Lär dig mer:
www.skk.se
www.agria.se
www.katter.nu
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World Society
for the Protection
of Animals

Hjälp djuren till bättre liv – de behöver dig
Tvingad att dansa inför en
betalande publik eller inspärrad
i bur för att dagligen bli tappad
på galla – många björnar
lever plågsamma liv som är
onaturliga för dem på alla sätt.

Herrelösa hundar kämpar varje
dag för att överleva. De ses
ofta som en plåga, och blir
därför förgiftade, dränkta eller
ihjälgasade.

Åsnor och hästar sliter i
gassande sol dag ut och
dag in. De får sällan vare sig
tillräckligt med mat, vatten
eller vila. När djuren är utslitna
överges de av sina ägare.

Bli en Animal Protector idag
Var med och förbättra framtiden för miljontals djur. Med en stark, gemensam ansträngning kan vi skapa förändring. Bli månadsgivare (100 kronor/
månad) – Djuren behöver dig nu. SMS:a ”START WSPA100” till 72929.

WSPA Sverige, Hantverkargatan 5 S, 112 21 Stockholm info@wspa.se www.wspa.se 08-617 79 70 Plusgiro 90 0174-4
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Välkommen till Husdjursmässan
i Kista 5–8 januari 2012!

ic
s e rv

På Husdjursmässan träffar du våra vanligaste
husdjur, tittar på smådjursutställningar, kattoch hundutställningar, hundagility samt möter
exotiska reptiler och fåglar.
Läs mer på www.husdjursmassan.se
VINN BILJETTER TILL HUSDJURSMÄSSAN!
Lös tävlingen på sidan 4
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Nya SEA i Kungens Kurva
Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler
och firar detta med en julklapp till
alla kunder, gamla som nya.
Hitta den perfekta julklappen,
fyll på i förråden, eller unna bara
din vän något extra! SEA har i snart
27 år jobbat för att göra tillvaron
lite bättre för hundar och katter.
Vid köp för minst 100 kr

Julklapp
50 kr rabatt

(och smådjur också!)

Välkommen till oss här i kurvan!

Gäller fram till 2012-01-10
www.seahundochkatt.se

Fokus
Foto: lsvet

Titeln sjukgymnast är skyddad
och får endast användas av
dem som är utbildade sjukgymnaster på universitetsnivå.

Ny lag ger ökat
djurskydd

Som djurägare har man ansvar för att man vänder sig till djurhälsopersonal om djuret är i behov
av vård.
Rehabiliteringspersonal kvalitetssäkras

I januari 2010 kom en ny behörighetslag som reglerar vilka yrkesgrupper,
utöver legitimerade veterinärer, som
måste ha behörighet för att få behandla djur. Till denna grupp, som tillsammans kallas djurhälsopersonal,
inkluderas godkända legitimerade
sjukgymnaster. Övrig djurhälsopersonal är också leg. djursjukskötare,
godkänd leg. sjuksköterska, godkänd leg. tandläkare och godkänd
hovslagare. Syftet med lagen är
14

att kvalitetssäkra djursjukvården
och främja för ett ökat djurskydd.
Att anlita någon som tillhör gruppen djurhälsopersonal kan ses som
en statlig garanti att den personen
har rätt och tillräcklig kompetens
att utföra sina arbetsuppgifter. För
djurägaren innebär det en trygghet
att veta att ens djur får en adekvat undersökning och behandling.
Yrkesprofessioner inom rehabilitering som inte ingår i gruppen
djurhälsopersonal är t ex hund/
smådjursfysioterapeuter, equiterapeuter och massörer, förklarar Charlotte Orrfors, godkänd legitimerad
sjukgymnast och vice ordförande i
LSVET.

Charlotte berättar vidare att en
legitimerad sjukgymnast har genomgått en 3-årig medicinsk universitetsutbildning och är specialiserad
på människans rörelseapparat och
rehabilitering av skador/sjukdomar i
framförallt skelett, leder och muskler.
Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Den nya behörighetslagen
ger legitimerade sjukgymnaster möjlighet att ansöka om ett s.k. godkännande hos Jordbruksverket för att
ingå i gruppen djurhälsopersonal
och därmed bli behörig att behandla djur. För att bli godkänd krävs
att sjukgymnasten kan uppvisa tillräcklig erfarenhet och kunskap inom
djurens hälso- och sjukvård. En sjukgymnast som blivit godkänd av Jordbruksverket får titulera sig ’godkänd
legitimerad sjukgymnast’.
Titeln sjukgymnast är skyddad
och får endast användas av dem som
är utbildade sjukgymnaster på universitetsnivå. Det förekommer dock
tyvärr att titeln sjukgymnast och
utövandet ”sjukgymnastik” missbrukas av personer som inte är behöriga
att kalla sig sjukgymnast. En godkänd legitimerad sjukgymnast ska
alltid kunna visa upp sin legitimation
och sitt godkännande vid förfrågan!

KORT OM LSVET
LSVET – Legitimerade
sjukgymnaster inom
veterinärmedicin, är en
sektion under Legitimerade Sjukgymnasters
Riksförbund. LSVET har
idag ca 220 medlemmar.
Av dessa är ca 50 legitimerade sjukgymnaster
som aktivt arbetar med
djur, varav ett 20-tal av
dessa är godkända legitimerade sjukgymnaster
och tillhör därmed djurhälsopersonal.
I dag finns det en sjukgymnast knuten till rehabiliteringsavdelningar på
de flesta av djursjukhusen
och djurklinikerna runt om
i landet.
Läs mer på:
Jordbruksverket
www.sjv.se
LSVET www.lsvet.se
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Foto: sxc
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ICA Premium hundfoder!
Gott för valpiga charmtroll och trofasta toffelhämtare.
Och alla andra!
ICA Premium hundfoder är ett
torrfoder som är särskilt anpassat
för olika hundar med olika personligheter och näringsbehov.
Tillsammans med veterinärer har
vi tagit fram ett sortiment som
passar alla hundar – från valp till
vuxen och från latmask till lektokig. Fodret är baserat på färskt
kycklingkött och innehåller allt en
hund behöver.
Och det bästa av allt, du kan köpa
det där du köper din egen mat!

DR_PLUGG_HUND_EN_VARA_PRIS_251x184.indd 1

2011-12-13 09.31

aktuellt
Foto: VIRBAC

Hund på recept
Hund på recept blir allt vanligare
i sjukvården. Hunden kan på ett
unikt sätt nå fram till människor,
skapa kontakt, glädje och aktivera. Både yngre och äldre patienter har utbyte av umgänget med
hund.

Tillfällig kastration
av hanhundar
Nu presenterar Virbac Animal
Health preparatet Suprelorin,
ett vaximplantat som kemiskt
kastrerar hanhundar i antingen
sex eller tolv månader.
märkt med chips

– Till skillnad från en kirurgisk kas-

tration kan man numera tillfälligt se
hur hunden reagerar på behandlingen och utvärdera om man fått den
effekt man vill ha, förklarar Ellen
Skarman, sälj- och marknadsföringschef på Virbac.
Oftast handlar det om att man vill
kastrera sin hanhund då den är hy-

Vårdhunden blir allt vanligare

Vårdhundar är särskilt utvalda hun-

dar av olika raser, som har genomgått en ettårig utbildning.
På Nordens första hospice

persexuell och ibland svår att hantera.
– Preparatet ser ut som ett stearinljus och är en till två centimeter långt
beroende på vilket implantat man
väljer. Det placeras under nackskinnet med hjälp av en spruta ,precis
som vid chipmärkning. Implantatet
bryts sedan långsamt ner och den
aktiva substansen frigörs. Effekten
varar i antingen sex månader eller i
ett år, berättar Ellen Skarman.
När den önskade tiden sedan har
löpt ut återgår hunden till det normala igen om man inte väljer att ge ett
nytt implantat. Och behandlingen är
redan populär. Varje år används den
på över 10 000 hanhundar i Sverige.

Ibland kan träning med en vårdhund vara
roligare än träning med sjukgymnast.

Foto: Linus Höök/Studio Silversalt
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för barn, Erstagården i Stockholm,
finns vårdhunden Livia. Med henne
kan barnen få uppleva villkorslös
närhet och kärlek.
– Barnen kan leka med hunden och
berätta för den om sina känslor. Hunden blir inte ledsen som föräldrarna.
Och föräldrarna kan få se glädje hos
sitt barn, berättar Ingeborg Höök,
sjuksköterska med magisterutbildning i vårdvetenskap, på Vårdhundskolan.
Förutom att vara nära människor
tränas hundarna också till att fungera
i olika situationer där patienten får
öva bland annat minne, social förmåga, empati och rörlighet.
– På boenden för äldre kan
till exempel en person som
brutit benet få göra övningar med en vårdhund som
känns kul, istället för vanlig sjukgymnastik.
– De glömmer bort
smärtan och leker med
hunden. Ibland kan man
också ordinera vårdhund
istället för lugnande medicin.

Låt inte minnena gå förlorade!
Gör äkta fotografiska kopior av dina favoritmotiv direkt på webben...
med samma Crimson-kvalité som våra proffsfotografer – www.crimson.se

www.crimson.se

Utbildning
Foto: Brukshundsklubben

Glädje och trygghet

ger lydig hund
Att gå på kurs med sin hund ska
vara kul, inte något man gör av
plikt. Om hundägaren tycker att
det är roligt smittar det av sig på
hunden som gärna samarbetar
med en glad husse eller matte.
På kurs med Brukshundklubben

– Hunden ska se sin ägare som en resurs,

en person som erbjuder trevligheter, lek
och godbitar. Då får man en hund som
kommer när man ropar på den, men det
kräver förstås mycket träning. Man ska
ha kul med sin hund i vardagen och den
behöver uppmuntras till stimulerande
aktiviteter, säger Anne-Marie Folkesson, utbildningsansvarig hos Svenska
Brukshundklubben, som finns över hela
landet. Utbudet av kurser skiljer sig åt
hos de lokala klubbarna.
Från cirka tre månaders ålder kan
hunden gå på valpkurs. Fokus på den
här nivån är att hunden ska känna trygghet hos sin ägare och övas till samarbete, för att en bra kommunikation ska
utvecklas mellan dem. Föraren får lära
sig att kommunicera med hunden och
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hur inlärning med hund går till. Man
övar på att lära den lyssna och lyda ord
som ”sitt”, ”ligg” och ”kom/hit”.
– I kurserna går man också igenom
vad lagen säger om att ha hund och
vilket ansvar det innebär att vara hundägare. Psykisk och fysisk skötsel av
hunden är en viktig del i utbildningen.
För hundar som vuxit ur valpstadiet
finns unghundskurs, en fortsättning
på valpkursen. När hunden är runt ett
år är det dags för grundkurs där man
fortsätter att jobba med lydnaden så
att vardagslivet med hunden fungerar ännu bättre. Det kan handla om
övningar som att möta andra hundar
utan att skälla eller hälsa på dem, att
inte hoppa på andra människor och
att sitta eller ligga still vid förarens
sida som kan vara bra exempelvis när
man står i kö till en korvkiosk.
– Det räcker inte att man tränar sin
hund i två månader och sen tror att
den är lydig för all framtid. En hund
blir aldrig klar, man måste öva ständigt! Sedan är det en sak att få den
att sitta stilla på en gräsmatta och en
annan att göra samma sak på Sergels
torg. Det är krävande att få en hund
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1-årig HUND
Fysioterapeut utbildning
Med mycket omfattande lära om fysiologi,
rehabilitering och massageterapi, samt
kunskaper i de senaste alternativa
terapimetoderna såsom elektroterapi,
ljusterapi och stötvågsterapi.
En utbildning där vi samarbetar med
veterinärvården med b.la. praktik.
Delvis på distans.

UPH
Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård

UPH
Postadress: Box 188, 310 61 Ätran
Besöksadress: Hotellvägen 1, 310 63 Älvsered

Tel: 0512 - 47 00 01
info@uph.nu
www.uph.nu

Efter valpkurs och allmänlydnad finns bland annat agility och rallylydnad. AnneMarie Folkesson är utbildningsansvarig hos Svenska Brukshundklubben.

lydig i olika situationer. Och man ska
som sagt aldrig glömma glädjen i arbetet med hunden. När en hund är
olydig beror det ofta på att den inte
tränats tillräckligt mycket och i suc-

cessivt svårare miljöer. Ofta ställer
man för stora krav på hunden innan
den är mogen att klara det. Det leder
till att den gör fel, får skäll och blir
otrygg.

Hjälp oss att
ge hundar en
andra chans!
Vi är en ideell förening som tar emot, vårdar och
omplacerar hundar som farit illa eller saknar hem.
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Haga HundCenter
• Dagis
• Kvällis
• Nattis
• Pensionat

Superflexibla tider!
Ring oss och hör efter

hagahundcenter.com 08 - 734 01 23
Repslagarevägen 5, 171 48, SOLNA

guide

Gör ett tryggt hundköp
på Köpahund.se
När du ska köpa hund finns det
många skäl till att välja en rashund registrerad i Svenska Kennelklubben, SKK. Du vet mer
om vad du får för hund och du
kan känna dig säkrare på att
uppfödningen skett på ett bra
sätt eftersom uppfödare inom
SKK har ett omfattande regelverk att följa.
köpahund.se

För att underlätta för dig som letar efter en valp har SKK skapat en
webbplats med namnet Köpahund.se.
På Köpahund.se hittar du tusentals
valpkullar från uppfödare inom SKK
samt information om hundraser och
allt som du som nybliven hundägare
behöver veta. Endast hundar som
uppfyller SKKs krav för registrering
förmedlas på Köpahund.se, vilket

innebär att webbplatsen är ett tryggt
och säkert alternativ till andra mindre kontrollerade annonsmarknader.
Även om du inte köpt en SKK-reg-

istrerad valp kan du med fördel registrera dig själv – som ägare till din
hund. I DjurID.se, som drivs av SKK,
kan alla hundar (och katter!) registreras tillsammans med sin ägare för en
engångskostnad. Registret är sökbart
via internet, vilket innebär att den
som hittar din bortsprungna hund
eller katt snabbt kan komma i kontakt med dig.
Svenska kennelklubben
– hundägarnas riksorganisation
Svenska Kennelklubben, SKK,
är en av Sveriges största ideella
organisationer med drygt
300 000 medlemmar.
SKK arbetar för att svenska
rashundar ska födas friska och
leva ett gott liv, att hunden
tillsammans med sin ägare ska
kunna delta i roliga och nyttiga
aktiviteter och att hunden och
hundägaren ska ha en självklar
plats i samhället.
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Besök vår monter på Husdjursmässan 5 - 8 januari 2012
Hundköpartankar?
Hitta din valp på Köpahund.se
På Svenska Kennelklubbens nya sajt Köpahund.se
hittar du tusentals valpannonser, kontaktuppgifter
till uppfödare över hela landet och hundraspresentationer med beskrivningar och foton.

Gör ett tryggt hundköp
På Köpahund.se hittar du enbart registrerade rashundsvalpar från Svenska Kennelklubbens uppfödare. Detta innebär ett tryggt hundköp eftersom
uppfödarna följer regler som är till för både dig som
konsument och för hunden.

Tips och råd inför hundköpet
På Köpahund.se finns även mängder med tips och
råd, både inför hundköpet som inför den första tiden
tillsammans med din valp och unghund.

Annons Husdjursliv dec 11_halvsida.indd 1

Köpahund.se
Tusentals
valpannonser
och uppfödare
2011-12-14 11:19:49
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Vinn Hund-, Katteller Stallboken!
mer än bara almanackor!
Vi drar 9 vinnare
som får var sin bok.

Lös ut de färgade rutorna i
krysset och maila svaret till:
svar@q-publishing.se
Döp ditt mail till ”KRYSS 31”
Glöm inte att berätta vilken av
de 3 almanackorna du vill ha!
Ditt svar vill vi ha senast 8 januari
Det här innehåller böckerna:
• almanacka en vecka/uppslag.
• fakta
• råd & tips
• adresser
• tävlingsterminer
• kartor
• stall/ hundjournal
• årsöversikt
• branschregister
• tränings/tävlingsdagbok m.m.
www.minalmanacka.com

Lycka till!
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Du och hunden kan skydda Stockholm
Är du från stockholmstrakten och har fyllt 18 år?
Är du i fin form och gillar utmaningar?
Äger du en arbetsvillig och läraktig hund?
Då har du säkert det som krävs för att bli förare med patrullhund i
Hemvärnet. Hemvärnet är en del av armén och ingår i de nationella skyddsstyrkorna.
Hemvärnets huvuduppgift är att
skydda och bevaka olika militära
objekt, ofta nära samhällen. Hemvärnet är också en viktig del av den
civila katastrofberedskapen och
kan hjälpa polisen att söka efter
försvunna personer.
En patrullhund i Hemvärnet hjälper
till att upptäcka personer inom ett
bevakningsområde.

Svenska Brukshundklubben är en
frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar
och personal till Försvarsmakten.
Kontakt
Välkommen att kontakta Adam
Hovind, försvarsmaktsombud i
Svenska Brukshundklubben.
Tel 0706-04 69 15 eller
adam.hovind@brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben
www.brukshundklubben.se

Foderexpressen
Din kompletta djuraﬀär!
Önskar er alla en god jul!
FRAKFRI LEVERANS PÅ ALLA BESTÄLLNINGAR ÖVER 500 KR.
ÖVER 40 OLIKA FODERMÄRKEN I SORTIMENT.
ENORMT SORTIMENT AV TILLBEHÖR FÖR HUND & KATT.
SNABBA LEVERANSER TILL HELA SVERIGE!

Hills kattmat 10+2 kilo

499 kr st

Royal Canin Hundfoder 12 kg

Gäller tom 8/1 2012

Gäller rasspecifika foder. Max 1 säck per hushåll,
Gäller tom 31/12 2011

Spara upp till 316 kr st.

499 kr st

Ordinarie pris 609-629 kr st.

Färglada hundpåsar 50-pack

9,90 kr/rullen

Ordinarie pris 29 kr/rullen

Max 2 rullar per hushåll, Gäller tom 8/1 2012

Leversnittar 1 kg

14,90
kr/st
Ordinarie pris 29 kr/st

Max 2 st per hushåll, Gäller tom 8/1 2012

Fler erbjudanden i butiken!
MULTIPRISER PÅ FODERSÄCKAR-KÖP FLER SPARA MER.
UPP TILL 5% RABATT PÅ ALLA VAROR I VÅR KUNDKLUBB.

WWW.FODEREXPRESSEN.SE
Epost: kundtjanst@foderexpressen.se Telefon: 08 771 80 50

