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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!

Dyrevennlig hilsen 

Sherlock Fox, sjefsdetektiv
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Oppdraget denne gangen er å tegne dyr i snøen.

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. 

www.dyredetektivene.no 

HOVEDOPPDRAG: 

SPØRSMÅL

Tegnet av Thea, 11 år

Vinner av hovedoppdraget 
denne gangen er Thea 11 
år, som har sendt en flott 
tegning av hvordan hun legger ut fuglenek til dyrene til jul. 
Thea får tilsendt en t-skjorte i posten av meg!

Oppdrag utført!
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E  n trekkfugl er en fugl 
som er et annet sted om 
vinteren enn om som-

meren. De fuglene som er her 
hele året kalles stamfugler. 
Om sommeren hekker trekk-
fuglene i Norge. Det betyr at 
det er her de får barna sine. På 
høsten når barna har blitt gode 
til å fly, drar trekkfuglene fra 
Norge til varmere steder hvor 
de kan være mens det er vinter 
hjemme hos oss. Årsaken til at 
de flyr langt av gårde til andre 
land er at det er lite mat for 
dem i Norge på vinteren. Det er 
lyset og lengden på dagen som 
gjør at fuglene bestemmer seg 
for å dra herfra.  
Vi mennesker deler planeten 
med mange ulike planter og 
dyr. Alle er avhengige av mat 

og et sted å bo. Fuglene våre 
trenger ofte en helt spesiell type 
natur for å finne mat og bosted. 
Vi mennesker bygger veldig 
mye over alt, og derfor blir det 
mindre og mindre igjen av den 
naturen som fuglene trenger. 
Dette gjør at det blir vanskelig 
for fuglene å overleve. Derfor 
blir det færre og færre fugler 
igjen i verden. 

Dobbeltbekkasin er 
en vadefugl. Dette betyr 
at de lever ved vannet. 
De har derfor lange 
bein og en lang hals. 
Nebbet er også langt 
og kan bli opptil 6,5 cm. 
Siden de ser slik ut kla-

rer de lettere å vasse 
og å finne seg mat. 
Dobbeltbekkasinen 
er den raskeste av 
alle trekkfuglene 
og kan fly 97 km/t. 
Når det blir vinter 
i Norge flyr dob-
beltbekkasinen til 
Afrika og blir der 
til det er som-

mer i Norge igjen.

TREKKFUGLER

Visste du at ?
• Noen trekkfugler kan fly så fort som 90 km/t. Det er 
nesten den samme avstanden som fra Oslo til Fredrikstad. 
Og dette gjør de på én time. 
• Fuglene kan trekke opptil 18 000 km, men Rødnebbterna 
drar lengst av dem alle. Den kan trekke hele 40 000 km!
• Noen trekkfugler stopper underveis, mens andre flyr 
uten hvilepause. Tenk å kunne fly så langt uten å stoppe.
• Trekkfuglene flyr til ulike steder i verden; både Amerika, 
Afrika og Asia.
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Blåstrupen veier bare 18 gram og er 15 cm lang. 
Den er altså lettere enn den minste melkesjokoladen 
(eventyrsjokoladen). Blåstrupen lever av insekter, og 
siden det er lite insekter for dem i Norge på vinteren 
må den dra herfra. Da flyr den flyr til Afghanistan, 
Pakistan og India, og så kommer den tilbake til 
Norge når det blir sommer her. Dette bruker den 
lille fuglen to måneder på. Blåstrupen trives best 
i fuktig skog ved bekker. Når den synger kan man høre 
musikalske toner og plystring. Den liker også å herme et-
ter andre fugler som synger.

Rødnebbterna er den 
av trekkfuglene som 
flyr aller lengst. Den har 
sommeren her oppe 
i nord, hvor vi da har 
daglys hele døgnet. 
På vinteren drar den 
sørover til Antarktis (sør-
polen), hvor den også 
finner dagslys hele 
døgnet. Rødnebbterna 
dykker etter småfisk og 
krepsedyr, og i tillegg 
spiser den insekter. 

Vepsevåken er en 
rovfugl, og i Norge er alle 
våre rovfugler fredet. Den 
spiser vepselarver, veps, 
frosk og andre smådyr. 
For å ikke bli stukket av 
vepsen har vepsevåken 

små, harde fjær 
rundt nebbet 
sitt. Vepsevåken 
bor i skogen, og 
har ofte reiret sitt 
i grantrær. Om 
vinteren trekker den 
nedover til Afrika før 
den kommer tilbake 
hit på sommeren. 

Låvesvalene liker seg i 
områder der det er men-
nesker, og trives godt i det vi 
kaller kulturlandskapet. Dette 
er steder hvor mennesker har 
vært med på å påvirke naturen, 
for eksempel ved å dyrke korn 
og grønnsaker eller at husdyr går på beite. Låvesvalene 
trekker ned til Afrika der de finner tropisk klima. Siden de 
for det meste spiser insekter er dette et fint sted for dem å 
være mens det er vinter her. 

TREKKFUGLER



D  yrebeskyttelsen Norge 
har 28 lokalavdelinger 
som jobber med å 

finne nye hjem til hjemløse dyr. 
De fleste av disse er katter og 
av disse er det ofte de svarte 
eller svart/hvite som må vente 
lengst på å få en ny familie. De 
siste årene er det spesielt de 
oransje kattene som er popu-
lære. Det er ingenting galt med 
de svarte eller svart/hvite kat-
tene, men det er så mange av 
dem at fargen har blitt kjedelig 
for mange.

Når våre lokalavdelinger får 
inn et hjemløst dyr, vil dyret få 
god omsorg av våre frivillige. 
Alle dyr blir tatt med til veteri-
nær for å sjekke om dyret er 
frisk og rask. Vi gir vaksiner som 
beskytter mot farlige sykdom-
mer og gir dyret en mikrochip. 
En mikrochip er en liten brikke 
på størrelse med et riskorn som 

settes under huden i nakken, 
som gjør det mulig å få infor-
masjon om hvem som eier 
dyret. Dette skjer ved at man 
bruker noe som heter en skan-
ner, som viser informasjonen 
som er på mikrochipen. Dyrene 
merker ikke at de har mikrochi-
pen og har denne hele livet sitt.

Alle dyrene som kommer inn 
til våre lokalavdelinger får det 
veldig fint. Her finnes det snille 
dyrevenner som gir dyrene 
masse kos, stell og leker med 
dem. For de dyrene som bruker 
litt lengre tid på å finne et nytt 
hjem, vil de ha et godt liv hos 
oss mens de venter. Likevel 
skulle vi ønske at alle dyrene 
fikk et for-alltid-hjem så raskt 
som mulig. Alle dyr fortjener 
nemlig et godt liv og de har det 
best hos en familie.
Svart og svart/hvite katter er 
ikke annerledes enn katter 
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I Norge er det veldig 
mange katter. Fak-
tisk så mange katter 
at alle dessverre ikke 
har et hjem. Katter 
kommer i alle farger. 
Grå, hvit, svart, brun, 
stripete, oransje og 
mange andre farger. 
Det har blitt så mange 
katter i Norge nå at de 
som skaffer seg katt 
ofte velger etter hvil-
ken farge katten har 
på pelsen sin.

 
KATTER MED  FEIL FARGE
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TEDDY har vært hos lokalavdelingen vår på  Nord-Jæren og håper at noen vil adoptere han snart.
SADIE kom til lokalavdelingen i Oslo og Akershus  i februar 2017 og er klar til adopsjon!



med en annen farge. De er 
like kosete, lekne og glade i 
familien sin som en katt som er 
grå, oransje eller stripete. De 
lever også like lenge som katter 
i andre farger. Visste du at en 
katt kan bli over 20 år? Ønsker 
du og familien din å skaffe en 
katt, må dere være klar over at 
katten kan leve veldig lenge. 
Så lenge at du som leser dette 
kanskje har begynt å studere 
på universitetet og flyttet hjem-
mefra mens katten fortsatt 
lever. Det er veldig viktig at man 
er klar over at det er de voksne 
som skal ha ansvaret for dy-
rene.

Å ha et dyr i huset, eller et 
familiedyr som vi kaller det, gir 
mye glede og selskap. Det er 
viktig at dere planlegger godt 
og leser dere opp om hva slags 
dyr dere skal ha. Det er stor 
forskjell på hunder, katter og 

kaniner og hva de trenger for 
å ha det bra. En kanin liker for 
eksempel å løpe masse, så de 
trenger god plass og skal ikke 
bo i bur. Hunder trenger minst 
tre turer hver dag. Dette gjør de 
fordi de skal kunne gå på do, 
men også oppdage verden der 
ute. Det er så mye spennende 
å snuse på, og mange andre 
hunder å hilse på! Mange 
katter liker også å få være ute, 
mens noen trives best som 
innekatt. Uansett hvilken katt 
du har, er det viktig at de hol-
der seg aktive for å være glade. 

Som med oss mennesker, 
kan også dyr bli syke. Da er 
det viktig at vi tar dem med 
til en dyrlege som kan hjelpe 
dem friske. Dyr skal også ha 
vaksiner som kan beskytte mot 
farlige og smittsomme sykdom-
mer. Katter burde kastreres for 
at det ikke skal bli enda flere 

katter i Norge. Dette er en liten 
operasjon som gjør at katten 
ikke kan få barn. Får dere en 
mikrochip til familiedyret deres, 
vil det også være mulig for an-
dre å finne ut av hvor dyret bor, 
hvis det skulle komme seg bort 
hjemmefra.

Noen kjøper et dyr fra en 
oppdretter, men man kan også 
adoptere et hjemløst dyr. Våre 
28 lokalavdelinger har mange 
dyr som trenger nye hjem. 
Dette kan være hunder, katter, 
kaniner, hamstere og fugler – 
rett og slett alle typer dyr! Inne 
på vår nettside finner man 
telefonnummer som man kan 
ringe for å snakke med lokal-
avdelingene våre eller sende 
de en e-post. Dette finner dere 
i denne lenken: www.dyrebe-
skyttelsen.no/lokalavdelinger
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LAKRIS var over 1 år på hjelpesenteret til lokal- 

avdelingen vår i Tromsø før han fant sin perfekte familie. LABBITA har vært hos lokalavdelingen i  
Sør-Trøndelag og venter på et godt hjem.

EVA var hos lokalavdelingen i Mandal i  

over 1 år før hun fikk sitt for-alltid-hjem
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 E  n sensommerdag var en 
familie ute med båten da 
deres datter fikk øye på 

noe i vannkanten. Dette viste 
seg å være en katt. Katten var 
veldig glad for å se mennesker, 
og hadde nok gått alene rundt 
på øya en stund. Den var også 
veldig tynn og hadde nok ikke 
fått tak i mat på en stund. 

Det fantes ingen andre men-
nesker på den lille øya. Heller 
ikke hytter eller telt. Sjansen var 
derfor stor for at noen hadde 
tatt katten med ut på øya og 
forlatt den der. Dessverre er det 
ikke alle som er like snille mot 
dyr, og noen ganger kaster de 
dyret sitt ut hjemmefra fordi de 
ikke vil ha dyret lenger. Dyre-
beskyttelsen Norge kaller de 
dyrene vi har i huset for fami-
liedyr. Disse dyrene er en del 
av familien og skal ha det godt 
hele sitt liv.

Familien som fant katten tok 
den med seg i båten og vekk 
fra øya. Så tok de kontakt med 
vår lokalavdeling i Tønsberg-
Horten som kunne ta katten 
inn. De snille frivillige ved lokal-
avdelingen sjekket om katten 
var merket med tatovering eller 
mikrochip, for å finne ut hvem 
som eide den.

De frivillige ved lokalavdelin-
gen søkte etter eier av katten 
både i avisen og på internett, 
men ingen meldte seg. Katten 
ble også undersøkt av veteri-
nær, fikk godt med mat slik at 
den skulle bli frisk og rask igjen 

og navnet Bella. Dessverre 
måtte Bella fjerne det ene øyet 
sitt, men det er ikke nok til å 
stoppe en katt fra å ha et godt 
liv! Det tok ikke så veldig lang 
tid før flere sa at de ønsket å få 
adoptere Bella. Mange hadde 
lest den triste historien om kat-
ten som ble funnet alene forlatt 
på en øy.

Bella heter nå Kiara og lever 
i dag hos sin nye familie. Hun 
har det akkurat slik et familie-
dyr skal ha det – perfekt! 

Har du funnet et dyr du tror  
er hjemløs? 
Snakk med en forelder eller en voksen om dyret. Hunder, katter, kani-
ner og andre dyr vi har hjemme i huset vårt klarer seg ikke alene. Det 
er derfor viktig at vi hjelper dem.
Få en voksen til å sjekke om dyret har mikrochip eller tatovering i øret 
hos en veterinær. Det kan hende at dyret har gått seg bort hjemme-
fra og at eier savner dyret sitt veldig.
Ta kontakt med Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger. Vi har 28 
lokalavdelinger i Norge og hvordan du får kontakt med de finner du 
inne på denne nettsiden: www.dyrebeskyttelsen.no/lokalavdelinger
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Takket være en familie på båttur, fikk denne 
katten Kiara en ny sjanse i livet.

Ble forlatt på øy
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1
Norsk skogkatt regnes som en norsk 

rase, men er mer vanlig i Sverige?

Den norske skogkatten er en veldig sosial rase som trives å være med 
familien sin?

4
Norsk skogkatt er en stor katt som 

kan bli opptil 9 kilo tung?

Visste du at... 

2

3
Den kommer i alle mulige farger?
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5
Selv om denne katten har mye 

pels kan den fortsatt bli kald om 

vinteren. Pass derfor på at katter 

ikke er for lenge ute når det er 

kaldt ute



2 Fellesnavn for ku, okse og kalv?

3. Dyr med hus på ryggen?

4. Dyr som samler nøtter og har buskete hale?

5. Mange dyr blir dette på nyttårsaften?

6. Menneskets beste venn?

7. Hva kalles horna ti0l elgen?

8.  Dyr som kan rulle seg sammen til  

en stikkende ball?

9. Hvor mange pukler har kamelen?
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OPPGAVER TIL DEG
Av Annette Bjørndalen Søreide

LØSNINGER:
Kryssord:
1.  Storfe
2.  Skilpadde
3.  Ekorn
4.  Redde
5.  Hund
6.  Gevir
7.  Pinnsvin
8.  To

Stokk om ordene:
1.  Aking
2.  Skøyter
3.  Snøengler
4.  Snøhulegraving

Hvilke dyr er dette?
1. Flamingo
2. Marsvin
3. Elg
4. Edderkopp

LODDRETT:
1.

VANNRETT:

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.
9.

5.

DYREKRYSSORD:



2 Fellesnavn for ku, okse og kalv?

3. Dyr med hus på ryggen?

4. Dyr som samler nøtter og har buskete hale?

5. Mange dyr blir dette på nyttårsaften?

6. Menneskets beste venn?

7. Hva kalles horna ti0l elgen?

8.  Dyr som kan rulle seg sammen til  

en stikkende ball?

9. Hvor mange pukler har kamelen?
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HVILKE DYR ER DETTE? 

3

42

1

STOKK OM OG FINN  
VINTERAKTIVITETER:
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Laget av Birgitte Fineid

1: N G K IA  
2: Y K SØ R E T  
3: E L R Ø S E N N G 
4: G N U SV E N H Ø GA R L I 

VANNRETT:



DIN VERDEN

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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SAGA

Lerke 7 år har sendt 
meg et koselig bilde 
av henne og vennen 
Saga som koser seg i 
senga. Tusen takk for 
det søte bildet og en 
overraskelse er på vei i 
posten til dere begge!



Alle tegningene og bildene som  

kommer på trykk får en overraskelse i posten!

Tusen takk til alle innsendte bidrag!  
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ELIAS 7 ÅR
Elias har sendt meg 
en flott tegning med 
et viktig budskap fra 
kaninen om at man 
ikke må gi bort dyr 
i julegave. Jeg er 
helt enig og sender 
en overraskelse i 
posten som takk for 
denne beskjeden!

NORA 6 ÅR
Nora har sendt en søt 
tegning av katten sin Tigern 
som familien har adoptert 
fra oss. En overraskelse er 
på vei til deg i posten!



Du kan bli en aktiv 

dyreverner!

Se nettsidene www.dyredetektivene.no 
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Mange barn og ungdommer går rundt med en aktiv dyreverner inne i seg,  og lurer på hvordan de kan hjelpe dyr. Les våre tips til hva DU kan g jøre!

Returadresse: 
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo


