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Heste giver unge
livslysten tilbage
Hesteterapi skaber glæde hos
unge med selvmordstanker. 

KÆLEDYR

Så meget koster det at have hund | Mød dyrehviskeren Anette Røpke

BEHANDLING AF 
PROBLEM
HUNDE

• den er vanskelig at styre på gåturen
• den gør og kan ikke være alene
• den er nervøs eller bider

behandling af uddannet hundelytter 

kontakt Peter på 6066 0043 eller via
www.hundemanden.dk

ADFÆRDSBEHANDLING
Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

KURSER & UDDANNELSE
Kursus m. verdensberømte Jan Fennell 

16.+17. juni
Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

Karina Rasmussen
info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223

Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter  

HUNDESPROG.DK

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
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,,Det er ikke
alle, der har

nogen, som kan
passe deres
hund, mens de er
på ferie. Og et to
ugers ophold på
en hundepension
koster nemt 2-
3.000 kroner.
Vibeke Knudsen
Dansk Kennel Klub

D
e penge, det koster at anskaffe en
hund, er den mindste udgift i regne-
stykket, når det kommer til at regne
ud, hvad det koster at have hund. Og
det gælder, hvad enten du henter en
hund på et internat eller køber en
med stamtavle, forklarer Vibeke

Knudsen, der er kommunikationskonsulent i
Dansk Kennel Klub. Det er udgifterne i resten af
hundens liv, man skal være opmærksom på. 

Foder
Her er foder en post, der vejer tungt i regnskabet.

»Foder er en betydelig udgift ved at holde
hund. Man kan gøre det på mange måder, alt
efter om man for eksempel køber dyrlægens
dyreste foder eller tager det billigste i supermar-
kedet. Og så er det selvfølgelig også afhængigt af,
om det er en granddanois eller en chihuahua,«
siger hun.

Det koster det: Mellem 6 og 20 kroner om
dagen.

Udstyr
Noget, mange glemmer at medregne, er de udgif-
ter, der er til hundeudstyr, fortæller Vibeke
Knudsen:

»Der er igen mange niveauer, man kan lægge
sig på, men oftest skal hunden jo have en kurv at
sove i, og du skal også bruge et halsbånd og en
snor. Og hvis du for eksempel skal have din hund

med i bilen – eller i cykelkurven – skal du have
en sele til den. Køber du FDM’s koster den 200
kroner. Der er også mange, der investerer i et
transportbur eller en kollisionssikret transport-
boks, så hunden ikke flyver rundt i bilen, hvis du
bremser hårdt op.«

Derudover kommer legetøj, mad- og vandskål
og alle de andre accessories, hundeejere finder
på at erhverve sig til den lille pelsbold. 

Det koster det: Fra 850 kroner og op mod flere
tusinde kroner.

Forsikring
Som hundeejer skal du ifølge loven tegne en
ansvarsforsikring på din hund, som koster 2-300
kroner om året. Den dækker, hvis din hund gør
skade på andres ejendom, andre hunde eller
mennesker. 

»Du skal bare huske, at ansvarsforsikringen
ikke gælder alle de sofaer, der bliver spist, og de
stiletter, hvis hæle bliver tygget otte centimeter
kortere. Og det samme gælder, hvis du får din
hund passet, og den gnasker sig igennem et par
sko der. Så må du selv have penge op af lom-
men,« siger Vibeke Knudsen.

Derudover kan det være en god idé også at
tegne en sundhedsforsikring, der dækker, hvis
hunden bliver syg eller kommer til skade – lidt
ligesom sundhedsforsikringer til mennesker. 

Er hunden ikke sygeforsikret, kan et brækket
ben eller andre alvorlige skader hurtigt løbe op i 

Hundedyrt at have hund?

NANA ELVING HANSEN | specialmagasiner@jp.dk

Hunden er menneskets bedste ven, men den er ikke altid bedste venner med din
pengepung. Det kan nemlig blive en dyr fornøjelse at anskaffe sig en hund, når
dyrlægeregning, forsikring, mad og træning skal betales. Vibeke Knudsen fra Dansk
Kennel Klub giver her et overblik.

Foto: Mediehuset Wiegaarden

Fortsættes E

K Æ L E D Y R
Udgiver: Morgenavisen Jyllands-Posten 
Ansvarshavende chefredaktør: Jørn Mikkelsen 
Produktion: MediaMovers ApS
Forsidefoto: Camilla Stephan
Kontakt: specialmagasiner@jp.dk 

Nemmere at købe
hunde med stambog
Overvejer du at købe en hund, kan det
være svært at finde en hvalp med stamtav-
len i orden. For at gøre vejen nemmere for
– måske – vordende hundeejere, har
Dansk Kennel Klub skabt en ny hjemme-
side ved navn ’Køb hund’. 

Her kan man få overblik over alle Dansk
Kennel Klubs specialklubber for enkelte
hunderacer. Målet er at give kommende
hundeejere bedre mulighed for at finde en
hvalp med papirerne i orden. 

Køber man en hvalp uden papirer, kan
de i fremtiden ikke indgå i organiseret avl,
fordi man mangler oplysninger om hun-
dens aner og dens genetiske baggrund.

»Dét går på længere sigt ud over avlen
af de mange dejlige racer, som vi værdsæt-
ter for deres forskellige egenskaber, hvad
enten det er effektive jagthunde, dygtige
tjenestehunde eller herlige familiehunde
passende til mange forskellige danske
familier,« skriver Dansk Kennel Klub om
baggrunden for den nye hjemmeside. Læs
mere på:
www.koeb-hund.dk

Ny bog til de
fugleinteresserede
Oplev lammegribben svæve majestætisk
rundt om Pyrenæernes tinder, se lappe-
dyrkere kæmpe intenst om redepladser,
og nyd den elegante rødstjert på helt tæt
hold. 

Den verdensberømte finske naturfoto-
graf Markus Varesvuo giver i sin nye bog
’Fugle - Magiske øjeblikke’ læserne mulig-
hed for at opleve storslåede naturscena-
rier, hvor fugle spiller den altoverskyg-
gende hovedrolle. 

Markus Varesvou har rejst i halevin-
gerne på fugle fra Canada til De Forenede
Arabiske Emirater. Bogen udkommer 6.
juni på forlaget Lindhardt og Ringhof og
koster 199 kr.

NOTER

Arkivfoto: Carsten Andersen
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Et årligt tjek hos dyrlægen er en god
ide i forhold til hundens velvære. Det
koster typisk 400-500 kr. 
Arkivfoto: Helle Arensbak
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WENDY-SERIEN

JULETIPS 

WENDY-TEST 

Lav en 

julekalender 

til din hest

Er du en god 

veninde?

Wendy i fare!

Hestesko  
øreringeHestesko  
øreringe

U
B
D

Gaveværdi: kr. 10,-      

03.10.2011 - 23.10.2011

Plakater

TIL DIG

Nr. 16 · 2011

Kr. 36,95

Fantastiske

Fjordheste 

Følg med i 

HORSELAND

Fjollede føl 
i sneen

Den tossede hestequiz!

TEST

U
B
D

Gaveværdi: kr. 10,-      

27.02.2012-18.03.2012

TIL DIG

Mød

LÆS OM

2 lækre plakater

Wendy-bladets 
hest Malou 

Nøglering 
& glitter-stickers!     

Nr. 3 · 2012
Kr. 36,95

WENDY-
SERIENUvenskab på Lindehøj!

Nyt og spæ ndende afsnit af Horseland-serien! 

01_Forside_3_2012_DA.indd   1

Julies store dag!

Rocky mountain pony 

FANTASTISKE RIDEHESTE

U
B
D

Gaveværdi: kr. 10,-      

19.03.2012-06.04.2012

TIL DIG

NOVELLE

2 smukke plakater

Nr. 4 · 2012Kr. 36,95

WENDY-SERIEN

Wendy bliver forelsket!

Spæ ndende afsnit 

af Horseland-serien! 

blokke & blyant!      

Glitter-

Kun
299 kr.

8 numre af Wendy 
+ 2 Bella Sara bøger 

+

*

Sådan fungerer dit abonnement: Du skal være fyldt 18 år for at bestille et abonnement. Når vi har registreret din bestilling, bliver det første nummer af Wendy sendt til din adresse indenfor ca. 2-3 

uger. Herefter vil du modtage bladet hver 3. uge i et løbende abonnement senest på udgivelsesdagen. For at gøre det nemt for dig, forlænger vi automatisk dit abonnement - til normalpris - ved hver ny 

abonnementsperiode. Du vil i god tid, inden den nye periode starter, modtage et girokort for den næste periode. Er du tilmeldt BS, sker forlængelsen automatisk. Normalprisen kan du se på serieshoppen.dk.

Dine Bella Sara bøger får du tilsendt, når vi har registreret din betaling. Du kan til hver en tid opsige dit abonnement med et varsel på løbende måned + 1 måned. 

Bemærk: Tilbuddet gælder for husstande i Danmark, som ikke har abonneret inden for de seneste 6 måneder. Du kan godt oprette et abonnement til udlandet – og Grønland og Færøerne. Du skal blot 

være opmærksom på, at der kommer et ekstra portotillæg på. 

For mere information kan du ringe til kundeservice på telefon: 70 20 50 36 eller skrive til: abonnement@tsf.egmont.com

Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Gå ikke glip af de fl otte plakater, hesteartikler 

og den spæ ndende tegneserie om Wendy.

Bestil abonnement på www.serieshoppen.dk

 eller ring på 70 20 50 36

Du får Wendy leveret direkte i postkassen hver 

3. uge – senest på udgivelsesdagen!
  

8 numre af Wendy, værdi:   295,60 kr.  

2 Bella Sara bøger 298,00 kr. 

Værdi i alt 593,60 kr.

Din pris 299,00 kr. 

Du sparer 294,60 kr.

* + porto 37,75 kr.
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mange tusinde kroner, fortæller Vibeke Knudsen
og tilføjer:

»I Sverige har cirka 80 pct. en sundhedsforsik-
ring på deres hund. I Danmark er det kun 15-20
pct. – men det vokser stille og roligt.«

Det koster det: Ansvarsforsikring: 200-300 kro-
ner; sundhedsforsikring: 200-1.500 kroner.

Hundetræning
Selvom nogle har godt styr på at lydighedstræne
deres hvalp, vil de fleste have brug for at gå til
hundetræning. 

»Hvis du går hos en privat træner, kan det hur-
tigt blive meget dyrt. Men typisk vil de kurser,
som for eksempel Dansk Kennel Klub afholder,
koste i omegnen af 3-500 kroner for otte-ti gange.
Hvis man så gerne vil lave ting med sin hund
fremadrettet, skal du også indberegne det.«

Det koster det: Fra 300-500 kroner. 

Besøg hos dyrlægen
Et årligt dyrlægetjek af vovsen er også en god idé.
Det er meget forskelligt, hvad dyrlægerne tager
for tjekket, men oftest koster det 4-500 kroner.
Hertil kommer udgifter til vaccinationer, som
hunden dog ikke nødvendigvis skal have hvert år.
Det beslutter man ved det årlige sundhedstjek.

Vibeke Knudsen fortæller også, at vore hunde i
dag lever længere end for 25 år siden, og nogle
dyrlæger tilbyder derfor ældre hunde et såkaldt
seniortjek. På den måde kan gamle hunde opret-
holde en god livskvalitet. Det kan typisk komme
op og koste omkring 1.300 kroner.

En anden sundhedsmæssig omkostning er alle
de kriblekrable-dyr, der elsker hunde – flåter, lop-
per og orm – som skal bekæmpes med medicin af
forskellig art. Ormebehandlingsmidler er recept-
pligtige og kræver derfor en dyrlægekonsulta-
tion.

Det koster det: Fra 400 kroner og op mod et par
tusinde kroner om året. 

Det sidste farvel
Når tiden kommer, hvor du skal sige det sidste
farvel til din hund, koster også det penge. 

»En af de større udgifter ligger ved det sidste
farvel. Og når det kommer til at få din hund afli-
vet, er det igen flintrende ligegyldigt, om det er
en internat- eller racehund,« siger Vibeke Knud-
sen. 

Det koster det: Mellem 1.000 og 1.500 kroner.

Ferie, frisør og lovkrav
Ifølge Vibeke Knudsen er en af de ting, folk
oftest glemmer at tænke på, inden de anskaffer
sig en hund, hvor de skal gøre af den, når de
tager to uger til Mallorca. 

»Det er ikke alle, der har nogen, som kan passe
deres hund, mens de er på ferie. Og et to ugers
ophold på en hundepension koster nemt 2-3.000
kroner,« siger hun.

En anden udgift, der tit ender i glemmebogen,
er hundens soignering, fortæller hun. For har du
en hund, der skal trimmes eller klippes, koster
det snildt 800-1.200 kroner hver tredje måned. 

Dertil kommer, at loven kræver mere af hunde-
ejere, end at de blot tegner en ansvarsforsikring.
Hunden skal ID-mærkes og være registreret
Dansk Hunderegister, inden den bliver otte uger
gammel og må tages fra moderen. 

»Som køber skal man huske at få registrerings-
attesten med ved handlen, og det gælder for alle
slags hunde. Ellers hænger man pludselig på en

ekstra udgift til dyrlægens ID-mærkning på cirka
500 kroner og til selve optagelsen i Dansk Hun-
deregister, som p.t. koster 125 kroner,« siger
Vibeke Knudsen.

Den skal også have et lovpligtigt hundetegn,
som minimum koster omkring 100 kroner.

Der er altså en del andre udgifter – nogle skal
kun betales én gang, mens andre er faste i hele
hundens levetid.

»Ja, ud over at hunde er dejlige, så skaber de i
virkeligheden en betydelig omsætning i samfun-
det,« siger Vibeke Knudsen med et smil.

Men hun understreger også, at det er en alvor-
lig overvejelse, man skal gøre sig i forhold til at få
hund. Og det er ikke bare, om man har tid eller ej
– det er også, om man har råd eller ej, og hvor
meget, man så har råd til. N

Et besøg hos hundefri-
søren er blot en af man-
ge udgifter, man skal af-
holde som hundeejer.
Arkivfoto: Sanne Vils Axelsen

Det sidste farvel er ofte en af de større udgiftsposter
for hundeejere, når kæledyret dør eller skal aflives. 
Arkivfoto: Niels Hougaard

GENNEMSNITSHUND 
TIL 187.000 KRONER
Magasinet Samvirke har lavet en udregning, der
viser, at en gennemsnitlig familiehund, som lever 
i 12 år, koster 187.369 kroner i alt. Det svarer til
cirka 15.000 kroner om året og 1.300 kroner om
måneden. 

Den største post i Samvirkes beregning er foderet,
som står for 87.633 kroner på de 12 år. Herefter
kommer dyrlægeudgifter, forsikring og aflivning til
en pris af 52.656 kroner. 26.880 kroner er gået til
hundepension, 10.200 kroner til hundesnor, kurv
og andet tilbehør og 6.000 kroner til legetøj. De
sidste 4.000 kroner er den købspris, Samvirke har
regnet efter. 

Dansk Kennel Klub har lavet en film, der både
handler om, hvad du skal være opmærksom på, 
før du køber en hund, og hvad det koster. Du kan 
se den gratis på 
www.dkk.dk/DVD-2

E
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Terapiøvelserne har lært
Stephanie Nielsen at ta-
ge lederrollen over dyre-
ne og på den måde op-
nå en indre følelse af
succes. Foto: Camilla Stephan

»Hestene giver
en følelse af, at
nogen bekymrer
sig for mig«

STEFFEN STUBAGER | specialmagasiner@jp.dk

Heste som terapiredskab er blevet almindeligt i Danmark.
Mød Stephanie Nielsen, som tidligere havde selvmordstanker
og skar i sig selv, men efter et forløb med hesteterapi har
hun fået livslysten tilbage.

Fortsættes E

6 Kæledyr Hesteterapi FREDAG DEN 1. JUNI 2012
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 Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.  Alle priser er angivet i DKK inkl. moms.

SUND-Produkter til 
hund og kat

Se åbningstider og meget mere på www.landogfritid.dk

Vitfoss har mere end 75 års erfaring indenfor dyrefoder. 
Vores produktprogram imødekommer kravet om korrekt 
kostsammensætning til hunde og katte. Produkterne er 
sammensat, så dyrene får alle de nødvendige næringsstof-
fer, proteiner, mineraler og vitaminer.

Fælles for alle SUND-produkter:

 til alle hunde og katte

 mineraler og vitaminer

 kontrolleres for at sikre en god og ensartet kvalitet

SUND KAT FISK, 
15 KG

foder med fi sk og 
fi skeprodukter.

FIND DIN LOKALE LAND OG FRITID HER
Jylland
Aars, Vestvej 2 Tlf. 33 68 73 05
Aabybro, Mølhavevej 7-9 Tlf. 33 68 75 95
Bjerringbro, Jørgens Allé 33 Tlf. 33 68 62 80
Brædstrup, Vestergade 30 Tlf. 33 68 68 45
Ejsing, Geddalvej 22 Tlf. 33 68 70 7 1
Farsø, Svingelbjergvej 5 Tlf. 33 68 73 25
Glesborg, Laenvej 34 Tlf. 33 68 62 20
Gredstedbro, Hjortlundvej 20 Tlf. 33 68 64 64
Grenå, Djurslandskajen 1 Tlf. 33 68 62 40
Hadsund, Ålborgvej 46 Tlf. 33 68 76 30
Hillerslev, Ballerumvej 222, Thisted Tlf. 33 68 70 32
Hinnerup, Fanøvej 17 Tlf. 33 68 61 06
Hjørring, Johannes E. Rasmussens Vej 1 Tlf. 33 68 75 85
Holstebro, Mads Bjerres Vej 2  Tlf. 33 68 70 65
Holsted, Storegade 113 Tlf. 33 68 64 45
Hovedgård, Industriområdet 4 Tlf. 33 68 63 7 1 
Ikast, Nedre Hestlundvej 30 Tlf. 33 68 7 1 36
Karup, Genvej 5 Tlf. 33 68 62 90
Klejtrup, Skårupvej 60 Tlf. 33 68 76 4 1
Malling, Holmskovtoften 1 Tlf. 33 68 68 25
Nykøbing Mors, Ringvejen 72 Tlf. 33 68 70 42
Nr. Vium, Viumvej 42, Videbæk Tlf. 33 68 7 1 8 7
Nørre Nebel, Borkvej 63 Tlf. 33 68 72 20
Odder, Højmarksvej 1 Tlf. 33 68 68 1 0
Randers, Lorentzgade 19  Tlf. 33 68 60 67
Rom, Lemvig, Overbyvej 4  Tlf. 33 68 72 76
Rødekro, Mjølsvej 60  Tlf. 33 68 52 90

Silkeborg, Ebstrupvej 60  Tlf. 33 68 6 1 2 1
Skive, Nordhavnsvej 10  Tlf. 33 68 7 1 1 5
Skjern, Industrivej 33  Tlf. 33 68 7 1 93
Skærbæk, Industrivej 36  Tlf. 33 68 53 60
Skørring, Andivej 17  Tlf. 33 68 60 96
Stagstrup, Møgelvej 3  Tlf. 33 68 70 1 4
Støvring, Hjedsbækvej 69, Sørup  Tlf. 33 68 76 1 5
Svindbæk, Vejlevej 268  Tlf. 33 68 63 50
Sønderborg, Højsvej 1  Tlf. 33 68 53 80
Thorning, Bommen 11  Tlf. 33 68 60 90
Tønder, Kærgårdsvej 3  Tlf. 33 68 53 79
Vaarst, Vaarstvej 257  Tlf. 33 68 76 45
Vemb, Nørregårdsvej 1  Tlf. 33 68 72 65
Vester Hassing, Aslundvej 42  Tlf. 33 68 75 35
Viborg, Marsk Stigs Vej 5  Tlf. 33 68 62 70
Ølgod, Industrivej 11  Tlf. 33 68 72 30
Østerild, Østerild Byvej 105  Tlf. 33 68 70 26

Fyn og øerne
Aarup, Industrivej 1, Grønnemose  Tlf. 33 68 5 1 90
Frankfri, Hellevad 16  Tlf. 33 68 52 40
Ringe, Øster Ringvej 39-41  Tlf. 33 68 52 00
Rudkøbing, Nørrebro 204  Tlf. 33 68 52 1 6
Ulbølle, Fåborgvej 127 B  Tlf. 33 68 52 09
Ærøskøbing, Store Rise Landevej 22  Tlf. 33 68 52 1 0

Sjælland og øerne
Bromme, Munkebjergbyvej 29  Tlf. 33 68 4 1 73
Bårse, Korndrevet 4, Præstø  Tlf. 33 68 42 50
Korsør, Teilmanns Alle 1  Tlf. 33 68 4 1 90
Nakskov, Linköpingvej 9  Tlf. 33 68 43 26
Nykøbing Falster, Nordensvej 6  Tlf. 33 68 43 58
Ringsted, Jættevej 11  Tlf. 33 68 4 1 20
Skævinge, Skævingevej 23  Tlf. 33 68 4 1 55
Tølløse, Agrovej 5  Tlf. 33 68 4 1 86
Ubby, Hovvej 30, Jerslev  Tlf. 33 68 4 1 63
Vig, Møllevej 56  Tlf. 33 68 4 1 35

Bornholm
Aakirkeby, Birgersvej 1  Tlf. 33 68 44 30
Nexø, Ndr. Strandvej 4  Tlf. 33 68 44 50
Rønne, Borgmester Nielsens Vej 14  Tlf. 33 68 44 60
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SUND HUND 
AKTIV,  15 KG

fuldfoder til den 
aktive hund. 

SUND HVALP, 
15 KG
Perfekt til hvalpe, 
drægtige og die-
givende tæver.

249,-
Pr. stk.

SUND HUND 
FIBER, 15 KG
Fuldfoder med 
svinekød og hvede 
til alle hunde.

245,-
Pr. stk.

SUND KAT KØD, 
15 KG
Velsmagende fuld-
foder med kød.

275,-
Pr. stk.

285,-
Pr. stk.

305,-
Pr. stk.



kompetencer og lærer at kunne passe et arbejde.
Så hvad gør hestene? Hvad kan mennesker lære
af dyrene? 

I Stephanie Nielsens tilfælde handler det om
gennem øvelser at tage lederrollen over hesten
og på den måde opnå en indre følelse af succes.

I en firkant formet af fire tunge, runde bjælker,
står hun for eksempel sammen med den hvide
araberhest Fangio. Han stikker sin mule ind i
lommerne på hendes trøje for at stjæle hendes
godbidder, men det må han ikke, for han har
endnu ikke gjort sig fortjent. I stedet for trykker
hun ham forsigtigt i brystet, og han tager et
skridt ud af bjælkefirkanten. 

Selvom hesten er drillesyg og nu stikker tun-
gen ud for at slikke hende i ansigtet, så har Ste-
phanie Nielsen tydeligvis overtaget styringen.
Hun smiler. Når hun peger til venstre, løber Fan-
gio venstre om bjælkerne, og når hun peger til
højre, styrer han mod højre. Når hun lader
armene falde, træder Fangio ind i firkanten for at
få sin godbid. Samspillet giver Stephanie Nielsen
en varm fornemmelse indeni, siger hun.

8 Kæledyr Hesteterapi FREDAG DEN 1. JUNI 2012

P
å en bondegård i Nordsjælland har
teenagepigen Stephanie Nielsen
oplevet et mindre mirakel, hvis hun
selv skal sige det.

Før havde hun nemlig et elendigt
liv, hvor hun tænkte på at begå selv-
mord og skar i sig selv. Men siden

hun sidste sommer har været i terapi med heste,
er hendes liv blevet noget værd igen, synes hun.

»Når jeg er sammen med hestene, så glemmer
jeg min fortid. Hestene får mig til at være i en
anden verden og blive glad i stedet for ked af
det,« siger den 17-årige Farum-pige.

Stephanie Nielsen er en ud af et stigende antal
børn og voksne danskere, der får terapi med
heste. Sammen med et par andre piger bruger
hun mere end 20 timer om ugen på rideterapeut
Christine Tolversens bondegård i Skævinge, som
er et af mere end 30 steder i landet, der bruger
heste som psykologisk værktøj til at hjælpe men-
nesker.

»Rideterapi vokser i Danmark. For eksempel
underviser jeg flere og flere i at udøve rideterapi
selv,« siger Christine Tolversen, der ud over at
have tre unge piger med vanskelige opvækstpro-
blemer på sin gård fem dage om ugen desuden
får besøg af op mod 20 voksne med lidelser som
skizofreni, spiseforstyrrelser, ADHD, autisme
eller lavt selvværd.

En følelse af succes
Stephanie Nielsen hører til den sidste gruppe.
For hun har ingen gode minder fra sin barndom,
og efter sin fars død for få år siden begyndte hun
at tænke på at begå selvmord og at skære i sig
selv for at få afløb for sine grumme tanker. Og
ovre i skolen mobber de andre hende. De siger, at
hun er en møgluder. 

Hun begyndte derfor på bondegården i forbin-
delse med den særligt tilrettelagte ungdomsud-
dannelse (STU) for unge uden mulighed for at
gennemføre en anden uddannelse. 

Det er meningen, at hun skal komme på går-
den, indtil hun får mere selvværd, større sociale

Fem dage om ugen får terapeut Christine Tol-
versen besøg af Stephanie Nielsen og to andre
piger med vanskelige opvækstproblemer på sin
gård. Foto: Camilla Stephan

,,Heste er verdensmestre i at
guide mennesker gennem

deres egne følelser. Når man er i
kontakt med så kæmpe et dyr
som en hest, opnår man en enorm
succesoplevelse.
Lone Hjorth
coach
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Smarte Sport Dog Seler

kun 189,-
Dybdegraveret

HUNDETEGN
Så teksten altid kan læses!

SUPER TILBUD
2 stk. 

kun 69,- 
(ens)

ALT TIL 
LOPPEBEKÆMPELSE

AKTIVITETS SPIL
SUPER PRIS

KUN 99,-

Også Nina Ottosson aktivitets legetøj

Vi har også den originale
Julius K9 Sele fra 229,-

Alt til hunden på tur:
Bil - Båd - Cykel - Camping
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»Hestene giver for en gangs skyld en følelse af,
at nogen bekymrer sig for mig. Det har jeg mang-
let i mit liv. Jeg har manglet masser af kærlighed,
for den eneste kærlighed jeg fik, var fra min far,
men han er jo død,« siger Stephanie Nielsen.

Brug for forståelse
Netop den forståelse, som man som menneske
kan opleve at få fra hestene, er nøglen i hestete-
rapien, siger Lone Hjorth, der bruger heste til at
coache professionelle til at lære sig selv bedre at
kende. For heste og mennesker evner som to af
verdens eneste skabninger at komme i kontakt
med hinanden – at connecte – fordi de er i stand
til at vise deres følelser gennem kropssprog.

Når Stephanie Nielsen får Fangio til at træde
tilbage ved at prikke ham roligt i brystet og sty-
rer ham rundt om bjælkefirkanten, connecter hun
med andre ord med dyret. Og når denne kontakt
er i gang, siger Lone Hjorth, kan hun lære sig selv Fortsættes E

»Når jeg er sammen
med hestene, så glem-
mer jeg min fortid. He-
stene får mig til at være
i en anden verden og bli-
ve glad i stedet for ked
af det,« fortæller Ste-
phanie Nielsen.
Foto: Camilla Stephan

Vi er et team af engagerede og veluddannede dyrlæger 
og veterinærsygeplejersker.
Hos os er faglig ekspertise, tryghed og omsorg nøgleord.

Hobro Dyrehospital
Smedevej 40
9500 Hobro
Tlf. 98 52 33 22

Aars Dyrehospital
Industrivej 4
9600 Aars
Tlf. 98 62 31 00

- dit kæledyr i centrum

- ISO 9001 godkendt
familiedyrspraksis

Svenstrup Dyreklinik
Hobrovej 775
9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 10 56

Aalestrup Dyreklinik
Testrupvej 14
9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 15 05

Besøg os på: www.familiedyrlægerne.dk



bedre at kende og blive dygtigere til fuldstændigt
grundlæggende menneskelige egenskaber som at
være ægte eller at sige fra, hvis der er noget, hun
ikke har lyst til at gøre.

»Heste er verdensmestre i at guide mennesker

gennem deres egne følelser. Når man er i kontakt
med så kæmpe et dyr som en hest, opnår man en
enorm succesoplevelse. Man får en varm følelse
indeni, for lige pludselig vil nogen én. Man bliver
lederen,« siger Lone Hjorth.

Men så langt kommer man kun, hvis man er i
stand til at være 100 pct. ægte over for hesten og
ikke mindst sig selv.

»Når man til gengæld dertil, så begynder man
at lære ting om sig selv og sit indre følelsesliv,

Christine Tolversen be-
handler op mod 20
voksne med lidelser som
skizofreni, spiseforstyr-
relser, ADHD, autisme el-
ler lavt selvværd på sin
gård. 
Foto: Camilla Stephan
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som almindelige psykologer eller coaches måske
ikke har været i stand til at få frem i én,« siger
hun.

Svært med spiseforstyrrelser
Det gælder ikke kun for teenagepiger med svære
opvækstproblemer, men mange, der slås med
noget psykisk, som traumer efter slemme ople-
velser.

I USA har hesteterapi været brugt med stor
succes til at få soldater med voldsomme krigsop-
levelser i bagagen til at få styr på deres tanker og
komme op af det hul, de var røget ned i. 

Og ifølge Hilde Hauge fra det norske Universi-
tet for Miljø- og Biovidenskab, der forsker i, hvad
teenagere kan få ud af at bruge tid med heste, bli-
ver dyrene også brugt af terapeuterne til at
komme ind på livet af vanskelige patienter på en
snu måde.

»Blandt andet er det blevet påvist, at adfærds-
vanskelige drenge skejer mindre ud, efter at de
har været i terapiforløb med heste,« siger Hilde
Hauge.

Men selvom rideterapi og samværet med heste
kan hjælpe mange videre, så erkender Christine
Tolverson, at hun i visse tilfælde må give op.

»Mange har det så dårligt, at heste alene ikke
kan hjælpe dem. Derfor er mange nødt til at
modtage psykologhjælp ved siden af. Jeg må godt
nok indrømme, at jeg kommer til kort over de fle-
ste piger med spiseforstyrrelser, for mine patien-
ter skal selv ville blive bedre. Det vil anoreksi-
ramte piger sjældent,« siger Christine Tolversen.

Hun har derfor flyttet hovedfokus i sin terapi
fra at helbrede piger med spiseforstyrrelser til at
give piger som Stephanie Nielsen mod på livet –
for her kan hun rent faktisk se resultater.

»Den gruppe af unge, som har haft et dårligt
liv og er blevet mobbet og så videre, er helt klart
lettere at arbejde med. Her mærker man, at de
bliver bedre til at tale og åbne sig op og får glæ-
den tilbage i livet,« siger hun. 

Selvtillid og ny veninde
Stephanie Nielsen har fået det langt bedre med

sig selv og sit liv. Ud over at være stoppet med at
skære i sig selv har hun for eksempel fået en ny
veninde, og hun har lært at tale, så man kan fak-
tisk kan høre, hvad hun siger.

»Da Stephanie begyndte her sidste år, kunne
jeg ikke høre, hvad hun sagde. Hun turde aldrig
at sige noget. Det gør hun nu, og det er et kæmpe
fremskridt,« lyder det fra terapeuten Christine
Tolversen.

Stephanie Nielsens samvær med heste har også
betydet, at hun har lært at sige fra i sin hverdag –
for eksempel hvis hendes nye veninde vil have
hende med ned på hovedgaden i Farum, men hun
bare ikke har lyst, så siger hun nej. Det kunne
hun ikke få sig selv til tidligere. 

Og ikke mindst har hun fået en fremtidsdrøm:
at arbejde med dyr. 

»Stephanie tager én dag ad gangen og er ikke
flov over at skulle arbejde som ufaglært. Der fin-
des også et godt job til hende, så hun kommer til
at kunne klare sig selv,« fortæller Christine Tol-
versen og fortsætter:

»Hvem ved – måske bliver hun en dag ridetera-
peut?« N

,,Blandt andet er det blevet
påvist, at adfærdsvanskelige

drenge skejer mindre ud, efter at
de har været i terapiforløb med
heste.
Hilde Hauge
forsker

Samværet med hesten Fangio har givet Stephanie Nielsen ny livsglæde og tro på
egne evner. Foto: Camilla Stephan
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Den glade 
vildtlevende 
kat er død!
Kan vi være det bekendt?
– når det koster så lidt at hjælpe.

SMS 100 kr. til ”KV” på 1241
Eller bliv medlem for 300 kr. om året på www.kattens-vaern.dk
Hjælp de vildtlevende katte, baggårdskattene og de hjemløse katte. 

Hvert år behandler vores 4 internater 3.000 katte, og vores 8 kørende 
katteinspektører løser problemer med over 7.000 vildtlevende og herreløse katte.

Vi har brug for din hjælp i denne tid. 

Kattens Værn
Tlf. 38 88 12 00
kv@kattens-vaern.dk
www.kattens-vaern.dk
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D
er er ingen tvivl om, at dyr fylder
meget i dyreadfærdsspecialist
Anette Røpkes liv. I hendes klinik på
gården i Nordsjælland er væggene
beklædt med billeder af hendes dyr,
billedrammer med ulve står i vin-
dueskarmen og en Poeten og Lille-

mor-stribe har endda sneget sig ind. Emnet er et
indslag i TV 2’s Go’ Morgen Danmark, hvor hun-
den brokker sig over, at det handler om katte.

»Dyr er meget instinktive. De lever i nuet. Det
er det, jeg elsker ved dyr,« siger Anette Røpke og
samler hænderne for at understrege pointen.

Hun har dedikeret sit liv til at forstå dyrs
adfærd. Fra biologistudiet på universitetet og
kurser på Landbohøjskolen til ophold i amerikan-
ske ulveparker og på australske fårefarme har
hun hele livet arbejdet med at udvikle sit særlige
talent for at håndtere dyr. 

Et talent, hun nok ikke har fra fremmede. Hen-
des farfar trænede schæfere til at være rednings-
hunde i det lokale civilforsvar og i hjemmevær-
net. Og fra hun var ti år gammel, var hun med
ude på træningspladsen. Så allerede under sin
opvækst på Lolland var Anette Røpke klar over,
at hun ikke var som de andre, når det kom til dyr.
Det viste sig især i hendes første rigtige dyreven-
skab – med kioskejerens rottweiler Bonnie, som
alle andre i byen var bange for. Rottweilerens
ustandselige gøen blev en dag for meget for den
dengang 14-årige Anette Røpke, og hun fik kiosk-

ejeren til at lade hende gå en tur med Bonnie. Til
alles overraskelse stoppede Bonnie sin gøen og
gik velvilligt med. Og derefter var den lille pige
og den store rottweiler bedste venner.

Ikke en baby, der siger vov
Selvom Anette Røpke og rottweileren Bonnie
havde et venskab, er det ikke ensbetydende med,
at hunden var lige som en menneskeven. En af
hendes største kæpheste er nemlig, når menne-
sker overfører menneskelige følelser og adfærd
på dyr.

»Et dyr er ikke en baby, der siger vov! Det kan
vække nogle af de samme følelser, men du kan
ikke forvente, at dyr for eksempel er taknemme-
lige eller føler skyld. På den anden side bærer de
så heller ikke nag og bliver ikke jaloux,« siger
Anette Røpke. 

Det skyldes, at mennesker har et konkret, ana-
lytisk sind, mens dyr har et instinktivt sind, for-
klarer hun. Derfor kan dyr ikke rationalisere og
opgøre tingene i sort og hvidt, lykke og ulykke,
rigtig og forkert, som mennesker kan. På samme
måde har de heller ikke de mere komplekse og
bevidste menneskelige følelser som skyld, tak-
nemmelighed og jalousi. Ifølge Anette Røpke er
dyrs fundamentale følelser instinktivt bundne.
Det vil sige, at et dyrs adfærd har en tilknyttet
basisfølelse som glæde eller angst til bestemte
ydre handlinger. 

Når en hund tisser inde i huset er det altså

ikke, som Anette Røpke ofte hører folk sige, en
provokation. Det er dyr slet ikke i stand til. Der
ligger andre forklaringer bag adfærden som for
eksempel frustrationer i forhold til det liv, hun-
den lever. Derfor er det ifølge hende også en mis-
forståelse, når folk snakker om, at dyret prøver at
tage magten fra mennesket. 

»Hunde, katte og heste – og dyr generelt –
opfatter ikke mennesket som en del af flokken.
Hunde oplever for eksempel instinktivt, at men-
nesker har andre reaktionsmønstre og ser dem
derfor som anderledes. På den måde er det også
en misforståelse og en skrøne, at dyr forsøger at
tage magten fra mennesker. De reagerer instink-
tivt og ubevidst og har ikke bevidste motiver bag
deres adfærd. Det er menneskelig adfærd, folk
lægger over på dyrene,« siger hun og forklarer, at
dyr i stedet opfatter forholdet mellem dem og
mennesket som en flerartsflok. 

Og selvom det nok kan være i bedste mening,
at folk behandler deres dyr som mennesker, er
det at gøre dyret en bjørnetjeneste, lyder det fra
dyreadfærdsspecialisten: 

»Hvis du behandler dyret som et menneske,
begrænser du dyret. Det bliver frustreret og for-
virret. Du får for eksempel klisterhunde og
-katte, som er fuldstændig uselvstændige og kon-
stant søger menneskets opmærksomhed.« 

Anette Røpke ”shaper”
den canadiske polarræv
Rosa Blanca med en
godbid. 
Foto: Steen Wrem

En mavefornemmelse for dyr

NANA ELVING HANSEN | specialmagasiner@jp.dk

ANETTE RØPKE
Dyreadfærdsspecialist,
41 år.

Bor sammen med syv
katte, tre hunde, fire he-
ste, en ræv og sin seks-
årige søn på en gård i
Nordsjælland. 

Er blandt andet kendt
fra Go’ Morgen Danmark
på TV 2. 

Har trænet hunden, der
spillede Kvik i teater-
stykket ’Matador’ i Ope-
raen og har blandt andet
arbejdet med spillefilme-
ne ’De Største Helte’,
’Anja efter Victor’,
’Storm’ og ’Karlas Kaba-
le’.

Har også trænet dyr til
reklamefilm for Tryg, Co-
ca Cola, Nokia, IKEA, Den
Gamle Fabrik (marmela-
de), Kellogg’s, B&O og
mange andre. 

Dyreadfærdsspecialist Anette Røpke har redet med vilde heste i Australien, levet i ulveparker i USA, trænet
dyr til film og hr. og fru Danmarks kæledyr i sin klinik. Og i sit arbejde med alt fra frøer til elefanter bruger hun
sin mangeårige erfaring og ikke mindst sin særlige evne for at kommunikere med dyr. »Kald det bare en
mavefornemmelse,« siger hun. 

Fortsættes E
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 Fakta om dyr

  Flotte billeder 
og plakater

  Tips & tricks 
til pleje og leg 

  Test og opgaver

BLADET TIL DIG SOM KAN LIDE DYR!

SØDESTE DYR!Pets-læsernes

Pets nr. 6

Pris: 34,95

Stjernernes

nuttede kæledyr

Chihuahua 
- en sej lille en

Jeg vandt!

Fin hue, men 

lidt for varm!

Endelig 

stjerne!

Sikken sød 

and!

Jeg er da 

en kanin!

DyrefamilierSøde

 Vilde dyr 

 Kolde facts 
 Husdyr

 Miniquiz

VINDDISNEY-FILMENTO PÅ FLUGT PÅ DVD!

23.06.2011-27.07.2011

Gaveværdi: 10 kr.

06 001_ettan.indd   1

5/24/11   1:36 PM

BLADET TIL DIG SOM KAN LIDE DYR!

sødeste hunde
Stjernernes

Miley Cyrus

Gnavere
 marsvin    kanin
 hamster   rotte

TEMA:

Nr. 5 - 2011
Pris: 34,95

Vi er 
venner!

Jep!

Jeg har kun 
lidt hår!

Jeg har 
masser! Er jeg 

kendt?

VI     KILLINGER

Fin bold!

Tjek alle de 
søde plakater!

VOVSEN 
Sommersjov med

Chinese
crested dog

26.05.2011-22.06.2011

Gaveværdi: 10 kr.

BLADET TIL DIG SOM KAN LIDE DY

VIND!

Lille & hyggelig

Hermelinkaninen

Pets nr. 4Pris: 34,95

Cairnterrieren Altid fuld fart på!

Dit dyr kan blive PETSHELT 

Bløde og søde Kyllinger 

Jeg vil være Petshelt!

Tid til en klipning?

Jeg vil være pilot!

Vi er da størst her på siden!

Er vi 
så små?

NYHED!

Justin Bieber

Hamster

Som to dråber vand!

19.04.2011-25.05.2011

Gaveværdi: 10 kr.
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Find det i nærmeste kiosk eller supermarked – Nyt blad hver måned



Hunde, heste – og frøer
Anette Røpkes første dyreven var nok en hund,
men hendes dyreverden rækker langt ud over
hunde og katte. Hun har trænet alt fra frøer til
elefanter. Men også heste har en særlig plads i
hendes hjerte. Hun har redet, siden hun var barn,
og efter gymnasiet tog hun et år til New Zealand
og Australien og arbejdede som cowboy på fåre-
farme. Og på de australske sletter studerede hun
også de halvvilde heste, australierne kalder
brumbys. 

»Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse.
Bare at ride rundt på hesteryg midt ude i ingen-
ting og studere de her halvvilde heste. Det er
ikke mange forundt,« siger Anette Røpke og fort-
sætter ivrigt:

»Jeg har også studeret hos forskellige rideme-
stre verden over. Hos alt fra shamaner og aborigi-
nere til portugisiske tyrefægtere. Portugisisk
tyrefægtning er jo helt anderledes end den bar-
bariske variant i Spanien. I Portugal jager de kun
tyren for at teste dens udholdenhed. Det går ikke
ud på at dræbe tyren, men tværtimod på at
udvælge, hvilke tyre de vil avle på – og på at
træne hestens og tyrefægterens hurtighed og
balance med henblik på senere kvæghyrdning til
hest.«

FREDAG DEN 1. JUNI 2012

Hunden Kenzo - bedre
kendt som Storm i fil-
men af samme navn -
giver et stort knus til sin
træner Anette Røpke. 
Foto: Steen Wrem

,,Et dyr er ik-
ke en baby,

der siger vov!
Det kan vække
nogle af de sam-
me følelser, men
du kan ikke for-
vente, at dyr for
eksempel er tak-
nemmelige eller
føler skyld. 

E

Sommersød!
Halsbånd og line i fl otte farver

* Rabatten gælder ikke for mærket HV Polo.
Kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud. 

Halsbånd

25,-

Line

45,-

Rundsyet dressurhalsbånd. Ø 6 mm.
Let og behagelig nylonline. 6 mm x 1,8 m.

15%  
T.o.m. 25 juni

rabat* på alle 

ridebukser
(ikke HV Polo) 

Brug for noget nyt? Her kan du 
friske din garderobe op inden 
alle sommerens aktiviteter. Vi har 
masser af modeller i ridebukser til 
damer, børn og herrer. Velkommen 
i butik eller webshop!

Sommersmart!



kunnet føle mig normal. Som barn har jeg altid
følt mig unormal, fordi jeg altid har været hyper-
sensitiv. Men på mine rejser mødte jeg folk, der
var lige som mig,« fortæller Anette Røpke.

Lige siden hun var barn, har hun været i besid-
delse af et ekstra fintfølende sanseapparat. Det er
det, der ligger bag hendes særlige dyretække. Når
hun ”taler” med dyr, er det altså ikke sådan, at de
har en decideret samtale. Hun har på en måde
bare et ekstra gear, som hun kalder det, i sine
sanser, der gør hende i stand til at tolke dyrenes
kropssprog og hurtigt opfange deres fysiske og
psykiske tilstand. 

Anette Røpke bruger begrebet instinktiv tele-
pati om hendes særlige evne til at forstå og kom-
munikere med dyr. Nogle vil måske kalde det
overtro. Men ifølge hende handler det om natur-
videnskab, om biologi. 

»Et instinkt er noget medfødt, som man ikke er
bevidst om, når man udfører det. Telepati består
af ordene tele (fjern) og pati (følelse), som kan
oversættes som sympati på afstand. Hvordan kan
det så lade sig gøre?« spørger hun og svarer
straks: 

»Jo, det er fordi, der er noget, der hedder æte-
ren – luften – og der er forskellige underlag i æte-
ren. I de forskellige lag er der forskellige frekven-
ser. Det er derfor, vi for eksempel kan høre musik
på Radio 100 FM det ene øjeblik og på Nova FM
det andet. Ethvert individ udsender på samme
måde forskellige elektromagnetiske impulser, der
er særlige for dem. Vi kan sammenligne det med
et telefonnummer. Når vi så møder andre menne-
sker, bliver det ”telefonnummer” kodet ind, og jo
mere vi møder hinanden, des mere bliver de her
impulser eller strenge i æteren knyttet – det er
det, der sker, når folk taler om at knytte bånd. På
den måde er det jo ren biologi. Subtil biologi,
men ren biologi.«

Generelt har Anette Røpke en meget videnska-
belig tilgang, når hun skal forklare sin kommuni-
kation med dyr. Og det handler både om, at hun
selv vil forstå det, men også om at få anerken-
delse fra de skeptikere, der stejler ved ordene
hypersensitivitet og telepati. 

»Jeg har altid været hypersensitiv. Det er ret
anerkendt i USA, hvor biologen Rupert Shel-
drake blandt andet har bevist, at instinktiv tele-
pati eksisterer. Men danskerne er knap så åbne.
Så der er nogle, der synes, jeg er ”nuts” – dog
færre og færre heldigvis. Men der er jo nogen,
der skal sparke til folk,« siger hun og indrømmer,
at hun også godt kan lide at provokere lidt. At
ryste folk ud af deres lukkede verden og indgro-
ede vaner. Men de videnskabelige forklaringer på
hendes ekstra sansegear er også med til at afmy-
stificere det. For det er slet ikke så mystisk igen,
påpeger Anette Røpke:

»Det er egentlig ikke så hokus pokus-agtigt.
Det er bare det, folk normalt kalder mavefornem-
melse. Og det har alle mennesker jo.«

Ud i flokken
Hvad enten du kalder det mavefornemmelse, bio-
logi eller telepati, så er Anette Røpke det, mange
nok vil kalde en dyrehvisker. Ligesom Robert
Redford i Hollywood-filmen ’Hestehviskeren’,
der nærmest på magisk vis kunne få selv den
mest ødelagte hest på rette kurs igen. Og Anette
Røpke har da heller intet imod at blive kaldt
dyrehvisker.

»En dyrehvisker er en, der taler sagte. En, der
lytter til de ikke-hørbare stemmer i æteren. Man
lytter til vinden, som the natives siger,« siger
hun.

Men selvom hun på sin mavefornemmende
biologiske måde kan ”tale” med dyr, er det også
vigtigt for hende at komme ud blandt menneske-
dyr. Derfor er hendes arbejde med dyr i film og
reklamer en stor del af hendes liv og vil fortsat
være det. Hendes dyremodelbureau, Animal
Models, er Danmarks største, og ved at lave film
kommer hun ud at løbe med flokken, som hun
kalder det. 

»Jeg vil stadig arbejde med film. Det er smad-
der sjovt at være en del af ”ulveflokken”. Og så er
det ikke sundt for mig at være for meget ”lonely
wolf”. Der kan jeg nemt blive for optaget af mig
selv, og jeg kan ikke så godt lide selvoptagede
mennesker.« N

GODE RÅD FRA 
DYREHVISKEREN

Træn efter oprindelse
Om det er en hund, hest
eller kat er en af de vig-
tigste ting at træne dem
ud fra deres oprindelse,
påpeger Anette Røpke.
»Når man skal træne et
dyr, skal man altid tage
udgangspunkt i dyrets
oprindelige funktion,
modulariseret (eller spe-
cialiseret) intelligens og
rang. F.eks. er en grand-
danois oprindeligt avlet
til at være kvægvogter.
Derfor har den stor in-
stinktiv intelligens og ik-
ke en særlig stor lydig-
hedsintelligens. Dvs. at
det bl.a. kan være svært
at træne en granddanois
til f.eks. at sidde stille i
lang tid, da de mister
orienteringen og over-
blikket over det, de skal
vogte. Du skal også tage
udgangspunkt i det en-
kelte dyrs rang – altså
hvor selvsikker eller usik-
ker dyret er. Har du et
meget selvsikkert dyr, er
det begrænset, hvor me-
get du kan træne det i
forhold til samarbejde
og lydighed. Er dyret
usikkert, kan du ikke
kræve for meget af det.«

Gå langsomt frem
Lige som ulven er hun-
den et flokdyr. Derfor er
det egentlig unaturligt
for dem at være alene
hjemme. 
»Ni ud af ti af Danmarks
hunde lider af separa-
tionsangst. For hunde er
ikke lavet til at blive for-
ladt. I et ulvekobbel er
der altid nogle, der bliver
tilbage hos hvalpene. De
bliver aldrig efterladt
alene. Derfor er en af de
ting, folk oftest gør for-
kert, at de går for hurtigt
frem i forhold til at træ-
ne hunden til at være
alene hjemme. Det er
noget, der skal shapes
op i bittesmå skridt. I
starten er selv ti minut-
ter for lang tid at være
væk fra hvalpen.«
Shaping er en trænings-
metode, hvor man lang-
somt former dyrs ad-
færd.

Vælg race med omhu
»Når du skal have en
hund eller en kat, er det
meget vigtigt at tænke
over, hvilken race du
vælger. Bor du for ek-
sempel i lejlighed er det
bedst at vælge en hund,
der ikke er lavet til at
bevæge sig over store af-
stande som granddanoi-
sen, men derimod en af
tempelvagthunderacerne
– de her små pudderkva-
ste som f.eks. en malte-
ser – der er lavet til at
sidde stille og holde øje.
Det handler også om at
vælge en sund race. Nog-
le er domesticeret og av-
let, så det er på grænsen
til det usunde.«
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Hendes studie af de halvvilde heste ”down
under” og tid hos forskellige ridemestre har fået
hende til at stille skarp på den måde, vi holder
heste i Danmark.

»Heste er flokdyr og byttedyr. Og de er noma-
dedyr, som bevæger sig over store vidder i flok.
Og hvad gør vi herhjemme? Vi sætter dem i en
boks på 3 x 3 meter og smider dem ud på en lille
fold, to-tre timer om dagen. Det er stik imod de-
res natur. Jeg har trænet hundredvis af heste,
men jeg har været nødt til at holde op, for jeg kan
ikke holde ud at se den måde, vi behandler dem
på her i landet. Der er sikkert nogle, der vil
hugge hovedet af mig for at sige det, men vi bli-
ver nødt til at have fokus på deres trivsel,« siger
hun.

Rejsen efter normalitet
I sin bog ’Dyrestemmer – min kommunikation
med dyr’ fortæller Anette Røpke historier fra
sine mange rejser. For eksempel om hendes ople-
velser sammen med aborigineren Frank, som var
den første, hun mødte, der kunne ”tale” med dyr.
Lige som hende selv. I bogen fortæller hun nem-
lig også for første gang rigtig om sin hypersensi-
tivitet. 

»Mine rejser har betydet for mig, at jeg har

Medlemskab
Bliv medlem hos Dansk Dyreværn Århus – det koster kun kr. 150,- 
om året. Du støtter dyreværnsarbejdet og bliver holdt orienteret 
gennem medlemsbladet ”Vore Dyr”, der sendes til dig fi re gange årligt.

Arv og Gaver
Dansk Dyreværn Århus er fritaget for arve- og gaveafgift!
Alle gaver kan fratrækkes på selvangivelsen, dog udgør det maksi-
male fradrag pr. person kr. 14.500,-. Ønskes fradrag på selvangiv-
elsen for gavebeløbet, bedes cpr. nr. oplyst, da DDÅ skal indberette 
dette til Told & Skat.

Giv et dyr et nyt godt hjem
Der er åbent på internatet alle dage kl. 10.00 -15.00. 
Dog onsdag lukket.
Se oplysninger om dyrene på foreningens hjemmeside.

HJÆLP OS MED AT 
HJÆLPE DYRENE

DANSK DYREVÆRN ÅRHUS
Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg

www.ddaa.dk
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BESKYT DIN HUND
MOD UTØJ I PELSEN

FLÅTER

LOPPER

MYG

PELSLUS

SANDFLUER

Bayvantic® Vet. spot-on, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin). Indikation: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides 
felis, Ctenocephalides canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som 
en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus (Trichodectes canis). Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod 

fl åtangreb. Denne vedvarer i henholdsvis 4 uger (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) eller 3 uger (Dermacentor reticulatus). Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men 
kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse fl åter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod. En behandling har repellerende („anti-blodsugende“) virkning på sandfl uer i henholdsvis 2 uger 
(Phlebotomus papatasi) eller i 3 uger (Phlebotomus perniciosus), på myg i henholdsvis 2 uger (Aedes aegypti) og i 4 uger (Culex pipiens) og på almindelige stikfl uer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger. Administrationsmåde: Kun til brug 
på huden. Dosering hund: 1,5-4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette a 4,0 ml. Til hunde på over 40 kg bruges en passende kombination af pipetter. Kontrain-
dikationer: Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller fl ere af hjælpestofferne. Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde 
kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed. Symptomerne forsvinder normalt af sig selv. I meget sjældne tilfælde kan 
hundene vise adfærdsændring (uro, rastløshed, piben eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (opkastning, diarré, øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden 
er følsom overfor permethrin. Disse symptomer er normalt forbigående og kræver ingen behandling. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed og laktation. Forsigtighedsregler: Undgå at pipettens indhold 
kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfl adevand i mindst 48 timer 
efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet. Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet: Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, 
drik og ryg ikke under påføringen. Vask hænderne grundigt efter brug. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne straks med sæbe og vand. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette 
præparat. De hyppigste kliniske symptomer, der i meget sjældne tilfælde kan forekomme, er forbigåede følelsesreaktioner i huden så som snurrende følelse, brændende følelse eller følelsesløshed. Hvis præparatet kommer i øjnene 
ved uheld, skylles de grundigt med vand. Søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen til lægen, hvis hud- og øjenirritationer vedvarer, eller hvis præparatet ved et uheld sluges. 
Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr 
bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Andre informationer: Opløsningsmidlet i Bayvantic® Vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom 
plast, læder, tekstiler og behandlede overfl ader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades. Pakninger: Bayvantic® Vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 
ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml. For yderligere information læs indlægssedlen. Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com, www.bayvantic.dk. Januar 2012.
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Bayvantic er nem at påføre med brugervenlig 
pipette og kan anvendes til hunde fra de 
er 7 uger og vejer over 1,5 kg.

Scan QR-koden og 
få mere information

www.bayvantic.dk


