
HUSKELISTE FOR VARME DAGER
Her er en liten oppsummering av ting du bør huske på, vite mer om og kan-
skje til og med skaffe til veie. Mange av disse temaene er det skrevet mer om 
tidligere og du finner de på hjemmesidene våre som nedlastbare filer.

• Hoggormen! Lær deg hvordan du ser at hunden er bitt, og hva du skal 
gjøre da!Oppsøk dyrlege umiddelbart! Store hunder bør gå rolig til bilen, 
små hunder bæres

• Insekter Stikk av insekter, særlig veps og bie, kan gi akutte hevelser som 
ved hoggormbitt. De er ikke farlige på samme måte, bortsett fra hos dyr 
som eventuelt er allergiske og om de blir bitt i munnen

• Flått Våren og forsommeren er høysesong for flått, med tidlig høst som en 
ny ”topp”.  Det anbefales å bruke midler som virker frastøtende på flåt-
ten, og hindrer den i å feste seg på hunden. Sett deg inn i symptomer på 
sykdom, og hvordan å fjerne en flått mm

• Overoppheting-Man har faktisk lov til å knuse et bilvindu hvis man ser en 
hund som er i ferd med å ”steikes” i en bil! En hund som er overopphetet 
vil være slapp, pese veldig, kan være ustø eller ha problemer med å reise 
seg.  Den bør kjøles forsiktig ned, og få dyrlegetilsyn så fort som mulig for 
ved behov å tilføres intravenøs væske. I Norge sender du: Reg nr på bilen 
til 2282 for bileiers navn. Det blir også varmt i en bil som kjører!

• Skader er fort gjort uansett årstid. Både i fjellet og i vannkanten…og tenk 
på flaskeskårene som ligger i grøftekanten. LÆR DEG FØRSTEHJELP! 

• Øyeskader: Kontakt dyrlege dersom øyet er rødt, hunden kniper med 
øyelokkene eller væsker fra øyet. Drøy ikke med en øyeskade, kontakt 
dyrlegen umiddelbart, - også på en søndagskveld

• ”møteskader” mellom hunder. Vi møter flere på turen vår med hund, og 
ikke alle hunder liker hverandre!! Lær deg møteskikk, eller gå forbi. Ved 
bittskader bør du kontakte dyrlegen

• Allergi Også hunder kan få allergi, noen har pollenallergi og kan være 
veldig plaget på sommerhalvåret. Dette kan dyrlegen hjelpe deg å finne 
ut av.

• På ferietur med hunden i sommer? Husk  å være ute i god tid, senest i 
februar må man sette i gang med vaksiner for å være klar til sommerfe-
rien. Sjekk alle regler for de landene du skal til OG for å få komme tilbake 
igjen til Norge! 

Hva må være i orden ved reise – en huskeliste:
Pass - ID Merking – Bendelormbehandling - Vaksinering og måling av anti-
stoff mot rabies – Leptospirose – Valpesyke
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