
Sikkert båtliv med hunden
De fleste hunder liker å være med på båttur, ihvertfall hvis de ble vandt til det da de var valper. Som hundeeier kan du gjøre
mye for å skape et tryggt miljø om bord og lære den å sette pris på båtlivet. Redningsvest på hunden er en selvfølge.

Selv om de fleste hunder kan svømme så er det viktig å ha redningsvest. Om hunden ramler over bord er det vanskelig å løfte den opp i båten
når du selv er i båten og hunden i bølgene.
-    Om hunden ramler over bord kan det bli en svært stressende situasjon og hunden kan få panikk, sier Lotta Möller, veterinær på Agria
Dyreforsikring.

En god redningsvest har hurtigspenner, løftehåndtak på ryggen, kraftige bånd og en ring for å feste kobbel. Redningsvesten skal være
tilpasset etter hundens vekt. Legg til noen ekstra kilo om du har en langhåret hund, siden den veier mer når pelsen blir våt.
-    Hunden skal absolutt ikke bindes i vanlig kobbel og halsbånd på båten. Om hunden skulle finne på å hoppe over bord eller i land når båten
ligger ved kai kan den bli hengende i kobbelet og det kan få alvorlige konsekvenser, sier Lotta Möller.

Om hunden bader mye og ofte er fuktig kan den få så kalt vannhale, en betennelse i nervene ved haleroten. Det er svært smertefullt for
hunden. Også ørene kan bli irriterte av mye fukt. Tørk derfor hunden tørr etter at den har badet.
-    Unngå vann som er rik på alger, giftalger er svært farlige for hunden, advarer Lotta. Om den bader og slikker pelsen sin ren får den også i
seg alger. Ved misstanke om algeoppblomstring skal du ikke la hunden være i vannet.

Pass på at det alltid fins tilgang til friskt vann om bord. Om hunden drikker mye havvann kan den få saltforgiftning.

FAKTARUTER

Hundeapotek
•    Pinsett slik at du kan trekke ut en torn fra potene
•    Flåttfjerner - bruk også forebyggende preparat mot flått
•    Saks
•    Saltvannsløsning for rengjøring av sår
•    Kompresser og selvheftende bandasjer i tilfelle du trenger å bandasjere en pote eller lignende
•    Kirurgteip
•    Bomull
•    Kortison for insekts- og ormebitt (rådfør med din veterinær)
•    Sjøsyketabletter (skrives ut av veterinær)
•    Solkrem – til og med hunder kan brenne seg i solen

Sikkerhet om bord og på land
•    Lær hunden din å gå inn og ut av båten på kommando - hjelp den så den ikke faller
•    Ha redningsvest på hunden i båten og på brygga
•    Gi hunden en rolig og sval liggeplass om bord
•    Hunden skal ha tilgang til friskt vann, skygge og kjøling om bord
•    Aktivere hunden når dere kommer i land og pass på at den får luftet seg ordentlig før avgang
•    Tilpass farten med motorbåt og hjelp hunden med balansen under kryssing
•    Ikke for lange etapper. Fire-fem timer på havet er lenge for en hund selv om den trives om bord 
•    Om hunden luftes i flåttrike områder, bruk flåtthalsbånd eller spot-on preparater for å beskytte din hund. Gå igjennom hundens pels hver
dag for å se etter flott
•    Ta med ett hundeapotek 
•    Ta med en liste med veterinærer lang ruten din. Agrias app «Agrias Dyreguide» kan også være til hjelp med sin funksjon «finn nærmeste
veterinær» og sine førstehjelpsråd

For mer informasjon ta kontakt med Christian Geelmuyden, landssjef Agria Dyreforsikring, mobil 909 87 574 eller Lotta Möller, veterinær i Agria
Dyreforsikring 46 73-964 20 78.

I Agria Dyreforsikring, Norges eneste spesialselskap for dyreforsikringer, er alle medarbeiderne dyreeiere. Sammen med dyreeierorganisasjoner og
veterinærer er Agria med på å utvikle dyreholdet, dyresporten og dyrehelsa. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1890 og finnes i dag representert med sine
forsikringer i Sverige, Norge, Danmark og England.


