
Musegift kan forgifte kjæledyr
Både katter og hunder kan bli forgiftet av musegiften alfakloralose som blir solgt fritt på det private markedet. Veterinær Marte Ottesen hos Agria
Dyreforsikring forteller hvilke symptomer dyreeiere må være oppmerksomme på.

I januar 2020 varslet Veterinærinstituttet at den relativt nye musegiften alfakloralose er i sterk vekst på privatmarkedet i Norge.
Alfakloralose er et stoff som brukes i visse typer musegift og kan kjøpes hos jernvarehandlere og hagesentre. Mange setter
musegiften på bakkenivå slik som på loftet, i boden og liknende – lett tilgjengelig for nysgjerrige snuter.

Per dags dato er det tillatt at giften kan brukes både av privatpersoner og profesjonelle, men kun mot mus og ikke rotter. Det har
blitt rapportert inn at det sterke middelet kan forgifte kjæledyr. 

Større andel forgiftede katter enn hunder

Til nå har flere katter enn hunder blir rammet fordi de i større grad fanger mus og dessuten er mer sensitive for stoffet. Nå
samarbeider Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet om å undersøke et utvalg av katter og hunder som har besøkt dyreklinikker
eller veterinærer ved mistanke om forgiftning med alfakloralose.

Symptomer på forgiftning

Når mus får i seg stoffet dør de stort sett av nedkjøling da stoffet virker slik at det gir narkose med nedsatt kroppstemperatur. Blir
katter og hunder forgiftet får de gjerne en rekke symptomer.

– Forgiftningen gir raskt innsettende ustøhet, skjelving, nedsatt kroppstemperatur, kraftig sikling og kramper. I verste fall går katten
eller hunden inn i en komatilstand. Opplever du at dette skjer med dyret ditt må du kontakte veterinæren snarest, sier Marte
Ottesen, veterinær hos Agria Dyreforsikring.

Symptomene kommer vanligvis innen 30 minutter til 4 timer etter inntak.

– Behandlingen er generell og symptomatisk, med monitorering av kroppstemperatur og respirasjon. Dyret skal være i ro.
Eventuelle kramper behandles med krampestillende medikamenter og det finnes ingen spesifikk motgift. Det kan være nødvendig
med behandling i en til tre dager, sier Ottesen.

Ved mistanke om forgiftning

Marte gir gode råd for hva du selv kan gjøre dersom du er usikker på om katten eller hunden din har blitt forgiftet:

Viser dyret ditt en eller flere av symptomene – kontakt veterinæren snarest.
Har du selv funnet spor av giften? Ta denne med til dyreklinikken/veterinæren.
Ikke hjelp dyret med å kaste opp selv, da dette ofte gjør mer skade enn nytte.

Flere har stoppet salget

Butikkjeder som Plantasjen, Europris og Jernia har valgt å stoppe salget av musegiften alfakloralose. Det melder
Dyrebeskyttelsen Norge som har fulgt saken tett. De har fått inn mange meldinger om både tamme og ville dyr som har vist tegn
på forgiftning av denne typen musegift.
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For mer informasjon, ta kontakt med presseansvarlig Nora F. Nygaard for Agria Dyreforsikring i Norge: nora.nygaard@agria.no | 902 32 120


