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Ta med hunden till stranden!
Njut av sol och bad tillsammans med din fyrbente vän. De allra flesta hundar tycker att det är skönt att följa
med till stranden. Det är också lättare att koppla av och ägna en heldag åt strandliv. Du slipper hålla koll på
klockan för att åka hem och rasta hunden.
★ Här kommer några strandtips
för hundälskare:
Det kan vara bra att köpa en så
kallad uppkopplingsskruv, då slipper du leta efter ett lämpligt träd
att binda hunden i. Du skruvar ner
den i marken, i gräset eller i sanden, och sätter fast en lina. Skruvarna finns från 30 kr och uppåt
och med lina omkring 150 kr.
Se till att din hund har möjlighet
att gå och lägga sig i skuggan om
det blir för varmt. Ta med ett lakan
eller en filt om det är barrigt eller
stenigt.
Det är också viktigt att din hund
har tillgång till fräscht vatten som
står på en skuggig, sval plats. En

Många hundar uppskattar ett svalkande dopp.

del hundar dricker dåligt. Som
komplement kan du prova att ge
den gurkbitar, som innehåller
mycket vatten. Ta även med ett
gott tuggben eller en rolig leksak
om strandlivet blir långtråkigt.
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Kom ihåg att din hund behöver
rastas. Många hundar vill inte ”göra ifrån sig” när de är uppbundna.
Det är också bättre att hunden rastas en bit ifrån badplatsen.
På en del badplatser kan du

även bada med hunden. Var försiktig om du har en stor hund som
du vill simma med, då den i sin
iver nästan kan dränka dig. Extra
försiktig får du vara om det är barn
som badar tillsammans med hunden.
Har du ingen badplats i närheten där hundar är välkomna ska
du absolut försöka påverka politikerna i din kommun och göra
dem uppmärksamma på detta.
I år är det valår och en bra tid att
påverka.
Badplatser dit hundar är välkomna hittar du på www.aktivhund.se
Kristin Sundström

SLU startar kurs om grisens välfärd
★ Efter den debatt om djurvälfärd som initierades av djurrättsaktivister innan jul har SLU tagit
fram en 2-dagarskurs med syfte
att förbättra kunskaperna om
grisars behov.
Kursen, som hålls vid flera tillfällen under 2010, hålls första
gången den 21–22 april vid SLU
i Skara.
Kursen belyser olika aspekter
av modern grishållning och tar
Grisar ska ha det bra.
upp allt ifrån grisens medfödda
gärdar hållningen av grisar.
beteende och de krav detta stälKursen vänder sig i första
ler på uppväxtmiljön, om etiska
hand till länsveterinärer, jurister,
aspekter på att hålla djur samt
djurskyddshandläggare samt
det juridiska regelverk som om-
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rådgivare som arbetar inom
Länsstyrelsen, samt besättningsveterinärer.
– Syftet är att definiera var rib-

ban ska ligga. Det är viktigt att
alla parter ska ha en samsyn om
hur acceptabel grishållning ser
ut, säger Mats Sjöquist, föreståndare för Nationellt centrum
för djurvälfärd vid SLU.
– Det ska finnas en samsyn
mellan alla yrkeskategorier som
handhar denna fråga. Från producenter, rådgivande veterinärer, till kontrollanter och jurister.
För att uppnå denna samsyn ska
även det bildmaterial som används under kursen vara tillgängligt för producenterna.
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