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Sh e rl o ck Fo x
tren g er d in hj el p.
Lø s op p d ra g fo r Fox!

Hei alle dyredetektiver!
Mitt navn er Sherlock Fox og jeg er Dyrebeskyttelsen Norges
sjefsdetektiv! Vi trenger din hjelp for at dyr i Norge skal få et godt liv!
Vi har alle muligheter til å hjelpe dyr, men for å kunne hjelpe noen må vi
først vite at de trenger hjelp. Hvordan kan vi vite dette? Og når vi vet
at dyr trenger hjelp, hvordan kan vi hjelpe?
Din oppgave som dyredetektiv er å snakke for dyrene.
Dyredetektivene er dyrenes stemme!

Overraskelse i posten
Dyrebeskyttelsen Norges juniorklubb er for aldersgruppen 0 til 12 år.
Vi trenger hjelp til å få vite hvor gammel du er, om vi har riktig adresse
og om du kjenner noen som ønsker å bli medlem.
Bruk kupongen på baksiden av bladet. Hvis du ikke ønsker å klippe i bladet,
kan du sende en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no eller skrive til:

DYREBESKYTTELSEN NORGE
KONOWS GATE 5, 0192 OSLO
Du kan også sende oss tegninger, bilder
eller brev – og de som kommer på trykk
får en overraskelse tilbake i posten!
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Til neste blad ønsker jeg meg bilder av
dyr i skogen om høsten.
Til dette trenger du tegnesaker.
Vi trekker ut en heldig vinner som får
en t-skjorte, skriv hvilken størrelse
du ønsker og hvilken farge:
rød eller blå! Skriv også adressen
vi kan sende t-skjorten til.

Vinneren av dette oppdrag
et
er Trine på 7 år, som har
tegnet dyrene hun har se
tt i
sommerferien. Tusen takk
for en
flott tegning av et ekorn
og
en ugle! En t-skjorte er på
vei
til deg i posten.

Tegnet av Trine, 7 år
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I juni i år bestemte politikerne seg for at det
ikke lenger skal være lov å ha pelsdyr i Norge.
Dyrebeskyttelsen Norge er veldig glad for at
de som bestemmer her i landet forstår at det
er viktig å ta godt vare på dyrene.

FORBUDT MED
PELSDYR I NORGE
N

år vi her bruker ordet
pelsdyr, mener vi rev
og mink som bor i bur
på pelsfarmer hele livet for at
vi mennesker skal bruke pelsen deres etter at de er døde. I
gamle dager var pels viktig for
at vi skulle holde oss varme om
vinteren, men i dag er det få
mennesker som trenger pels fra
rev og mink. De som designer
(tegner) klær har ofte brukt pels
fra rev og mink i klærne som
lages. Heldigvis er det stadig
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flere av disse som ikke lenger
ønsker å bruke pels, fordi reven
og minken ikke lever et godt liv
i bur.
Både rev og mink er aktive
rovdyr. Minken levde egentlig bare i Nord-Amerika, men
for omtrent 100 år siden kom
den til Norge for å brukes i
pelsdyroppdrett. I løpet av alle
disse årene har det jevnlig rømt
mink fra pelsfarmene, slik at vi
i dag finner mink i norsk natur.
I naturen vil minken bruke mye

av dagen på å jakte mat og
den lever i nærheten av vann.
Minken er nemlig veldig glad
i å svømme. Visste du at mink
har litt svømmehud mellom
tærne, noe som gjør den til en
dyktig svømmer? Svømmehud
er hudfoldene du finner mellom
tærne på blant annet frosk og
en del fugl.
I Norge har vi brukt både
rødrev og fjellrev i pelsdyroppdrett og disse finner vi i den
norske naturen. Rever jakter

MINKEN elsker å svømme og bevege seg
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mye i naturen.
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n lever hele

livet sitt i et

mat og beveger seg mye i
løpet av en dag. Rever er sosiale og lever oftest sammen i
grupper, og de lager seg huler
og ganger under jorda som de
bor i.

Mennesker har
gjort dyr tamme
Våre husdyr, som hund, hest,
ku og alle andre dyr som lever
sammen med oss mennesker,
er domestisert. Det betyr at
dyrene har blitt tilpasset et liv
sammen med mennesker og at
de lever i et miljø som er forskjellig fra hvordan de lever vilt i
naturen.
Selv om dyr har levd
sammen med mennesker i
mange tusen år, vil de ofte
fortsatt ha behov for å gjøre
de samme tingene som om de
levde vilt i naturen. Dette kaller

bur.

vi artstypiske behov. Selv om
våre tamme rovdyr som hund
og katt ikke trenger å jakte på
mat fordi de får mat fra oss
mennesker, vil de fortsatt ha
veldig lyst til å jakte. Denne
jaktoppførselen er så viktig for
at dyret skal overleve i naturen,
at det ikke forsvinner hos dyret
selv om dyret ikke lenger trenger å jakte lenger.

Pelsdyr lever livet
innestengt i et bur
Som pelsdyr lever både rev og
mink hele livet i små nettingbur. Det gjør at dyrene ikke kan
utføre sine artstypiske behov.
Det betyr at minken ikke kan
jakte eller svømme, noe som
er viktig for minken å kunne
gjøre. Reven får ikke mulighet
til å jakte eller bevege seg nok i
løpet av dagen. Noen mink og
rev blir så frustrerte over å ikke

kunne gjøre det som er viktig
for dem, at de får en «unormal»
oppførsel. Minken kan blant
annet begynne å bite på seg
selv eller den kan gå rundt og
rundt i buret. Reven kan reagere for eksempel med å bite i
nettingen eller den kan bli helt
rolig. Man kan tenke at rev som
sitter eller ligger stille i buret
har det bra, men det stemmer
ikke. Det er bare disse revenes
måte å håndtere at de ikke kan
bevege seg eller gjøre andre
ting som er naturlig for dem.

Ikke mer
pelsdyr i 2025
Heldigvis har de som bestemmer i Norge forstått at mink og
rev ikke har et godt liv i små
nettingbur. Disse dyrenes pels
er også i dag det vi kaller et
luksusprodukt. Det betyr at vi
trenger ikke pelsen, men noen
mennesker synes den er fin
og betaler mye penger for å
få kåper eller andre klesplagg
laget av pels.
Hva betyr det at det nå er
forbudt med pelsdyr i Norge?
I dag er det omtrent 170
pelsfarmer i Norge. For at de
som eier pelsfarmene skal få
tid til å finne seg ny jobb, har
politikerne gitt dem lov til å ha
pelsdyr i noen år til. Det er først
i begynnelsen av 2025 at det
ikke lenger sitter rev og mink i
bur her i landet. Familiene som
lever av pelsdyr vil nok få det
tøft og derfor er det viktig at
samfunnet hjelper bøndene,
for eksempel med å finne ny
jobb.
Dyrenes Verden 3-2019
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VALPENE SOM
BLE FORLATT
En sommerdag kom en familie over et bur som lå i veikanten. Fra
buret hørte man lyder, og da man kom nærmere oppdaget man at fem
valper lå innestengt i buret og ville ut. Valpene var ikke sammen med
moren sin, men forlatt helt alene. Sammen med valpene lå det en
papirlapp om hvor gamle valpene var, og at mammaen og pappaen til
valpene var blitt brukt som jakthunder. Alle foto: Anne Lise Skoie Risøen.

V

alpene ble funnet i
Farsund, som ligger sør
i Norge. Heldigvis var
finneren av valpene glade i dyr,
og kontaktet vår lokalavdeling.
Da valpene var kun seks uker
gamle, var det viktig at valpene
fikk være sammen frem til de
var blitt gamle nok til å kunne
gis bort til nye hjem.
En av de som fant valpene
var en som het Elaine og til
alles glede sa hun ja til å være
fostermor for valpene den
6
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første tiden. Etter dette kom valpene til Anne Lise, som er leder
av vår lokalavdeling i Mandal.
En fostermor og et fosterhjem
er noen som tar vare på dyr,
mens våre lokalavdelinger
jobber med å finne nye hjem
til dyret. Fosterhjem tar seg av
dyrene i det daglige, og passer på at de får masse kos
og kjærlighet, og behandler
dyrene som om de skulle være
deres egne dyr.
Saken om de fem hitteval-

pene fikk veldig mye oppmerksomhet i Norge. Både nyhetene, politiet og dyrevenner
engasjerte seg sterkt og ønsket
å hjelpe vår lokalavdeling i
Mandal, med å finne nye hjem
til disse. Politiet etterforsket saken for å finne ut av hvem som
hadde forlatt disse søte små
nøstene. Det var bare flaks at
de som fant valpene kom i tide,
da buret var lukket og valpene
raskt kunne kommet i en farlig
situasjon – både bli kjørt på av

VALPENE fikk masse kos av barna til
Anne Lise mens de lette etter nye
hjem.

VALPENE ble tatt med til en veterinær
for å sjekke at de var friske.

bil, eller sultet og tørstet ihjel.
Valper og kattunger er som babyer, og man må være svært
forsiktig. De er ekstra utsatt for
høye og lave temperaturer og
skal ha mat og vann ofte.
Det første som skjedde da
valpene ble funnet var at de
skulle tas med til en veterinær

for å sjekke om de var friske
og raske. Våre lokalavdelinger
sjekker alltid om dyrene de får
inn er friske, og passer på at
de får behandling og medisin om de skulle trenge dette.
Siden valpene bare var seks
uker gamle, skulle de ha vaksiner, ormekur og bli ID-merket.

ID-merking er en liten chip
man setter i nakken på dyret,
som gjør det mulig å finne ut
av hvem som eier dyret. Ved å
holde en skanner over der chipen ligger, får man et nummer
som man kan bruke for å søke
opp eier. Alle dyr som kommer
inn til Dyrebeskyttelsen Norge
blir ID-merket.
Valper skal egentlig være
sammen med mor og søsken
til de er 8 uker gamle, før de
kan leveres til nye hjem. Dette
er svært viktig for at valpene
skal utvikle seg normalt. Valpekullet lærer hverandre å være
hunder og hvordan man skal
oppføre seg. Selv om moren til
valpene ikke ble funnet, var iallfall søskenflokken samlet, slik
at de fikk trene hverandre opp
før de skulle adopteres vekk.
I løpet av kort tid var det
mange hundre mennesker
som kontaktet vår lokalavdeling
og sa de ønsket å adoptere
valpene. De frivillige i vår lokalavdeling i Mandal måtte sette
av en hel helg, hvor de tok inn
mennesker på intervju, for å
finne riktige hjem. Det er svært
viktig at man finner et perfekt
hjem, hvor dyr og menneske
passer til hverandre. Disse valpene var også fra veldig aktive
hunderaser, så det var viktig å
finne familier som liker lange
turer, slik at hundene får den
mosjonen de trenger.
Etter mange intervjuer, klarte
omsider lokalavdelingen vår
å finne fem hjem til de fem
valpene. Disse har allerede blitt
levert til sitt nye for-alltid-hjem,
hvor de får den kosen og kjærligheten som dyr skal ha som
et medlem av familien.

Dyrenes Verden 3-2019

7

FOTO: SHUTTERSTOCK

i naturen
Mange mennesker bruker naturen som søppelkasse, selv om vi vet at
dette er farlig både for miljøet og dyrene. Ikke er det særlig pent heller.
Derfor er det fint om alle plukker litt søppel, om de finner noe der de går.

H

FOTO: PIXABAY.COM

østen har så fine farger
og det er kjempefint å
gå en tur å plukke bær
og sopp. Om du skulle finne
noe søppel mens du er på tur,
er det også flott om du plukker
med dette og kaster det når
du kommer hjem. Slik kan du
hjelpe både dyr og naturen.
Derfor oppfordrer vi alle til å
alltid ha med en søppelpose i
tursekken

Plast
Søppel som er laget av plast
er spesielt skadelig for naturen
og dyrene. Grunnen til dette er
at plasten bruker veldig lang
tid på å bryte ned. Ved å bryte
ned, snakker vi om hvor lang
tid det tar før noe går i oppløsning og «forsvinner». For ting
som er laget av plast kan det
ta opptil 500 år! Plast forsvinner aldri helt heller, men blir til
bittesmå biter som forurenser.
Derfor er det viktig at dette
fjernes fra naturen.
Mange dyr tar ofte feil av
plast og mat, og kan finne på å
spise plasten. Eller de kan sette
ting av plast fast rundt halsen
og på kroppen. Siden dyr ikke
har tomler som oss mennesker,
er det veldig vanskelig for dem
å få av seg plasten. Plast i magen kan også gjøre stor skade,
10
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som kan føre til at dyret blir sykt
og dør. Plukk derfor plast hvis
du ser dette ute i naturen.

Glass
Glass brytes ikke ned, men blir
liggende til evig tid. Derfor er
det ikke særlig lurt å kaste fra
seg søppel av glass i naturen.
Glasskår kan også føre til
kuttskader hos både dyr og
mennesker. Hvis du ser glass eller glassbiter naturen, plukk det
med deg. Vær forsiktig slik at du
ikke skjærer deg på hendene,
så hør med en voksen om han
eller hun kan hjelpe deg.

Brus- og ølbokser
Mange slenger fra seg bokser
når de er tomme for brus eller
øl. Og mange kaster bokser ut

av bilvinduet langs veien, slik
at de kan havne ute på åkeren.
Er du ute og går og finner slike
bokser, ta de med deg. Brusog ølboksene kan være veldig
farlige dersom de havner i maten til dyra. Når bonden kjører
med slåmaskinen og henter
inn gress og andre planter for
at dyrene skal ha mat om vinteren, kan boksene bli ødelagt
og bli liggende i dyrematen.
Når dyrene spiser gresset med
metallbiter i, kan de bli alvorlig
skadet.
Si fra til de rundt deg om at
de burde plukke søppel når
de er ute på tur, så får både vi,
dyrene og miljøet det bedre! Ser
du noen som kaster søppel på
gata eller i naturen, er det lov å
si fra at dette ikke er greit!

FOTO: SHUTTERSTOCK
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LØSNINGER:
Kryssord:
Loddrett:
Flaggermus
Vannrett:
1. Føll
2. Salamander
3. Hare
4. Huggorm
5. Galopp
6. Tiger
7. Råmelk
8. Lemen
9. Hund
10. Spise
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STOKK OM OG FINN TING MAN
KAN PLUKKE SOMMER OG HØST
1:
2:
3:
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SUNNIVA
Sunniva har sendt meg
et søtt bilde av henne og
katten Findus. Findus er 6
år gammel og liker som
de fleste katter, å kose seg
og sove. Takk for det fine
bildet, du og Findus får en
overraskelse i posten!

Din Verden er din side!
Du kan sende inn leserinnlegg, bilder og tegninger
som du har lyst til å dele med andre i Dyrenes Verden.
Send til: Dyrenes Verden, Dyrebeskyttelsen Norge,
Konowsgate 5, 0192 Oslo
eller e-post: post@dyrebeskyttelsen.no

Husk å sette på navn, adresse og alder!
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SANDRA 9 ÅR
Sandra har sendt meg en kul tegning av en
måke, som hun har sett på stranda i løpet
av sommeren. Tusen takk for tegningen – en
overraskelse er på vei i posten!
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Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo
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Du kan
dyreverner!

Se nettsidene www.dyredetektivene.no

ILLUSTRASJON: FANNEY ANTONSDÓTTIR

Mange barn og ungd
ommer går rundt
med en aktiv dyreve
rner inne i seg,
og lurer på hvordan
de kan hjelpe dyr.
Les våre tips til hv
a DU kan g jøre!

