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Til neste blad ønsker jeg meg  
en tegning eller et bilde av en dyreunge!

Vi trekker ut en heldig vinner som får en t-skjorte, skriv hvilken 
størrelse du ønsker og hvilket motiv: Ugle, kanin, rev eller øgle.

Husk å skrive adressen vi kan sende t-skjorten til.

Vinneren av dette oppdraget er Solveig 
på 7 år, som har sendt meg en veldig 
fin tegning av en av sine hvite kaniner. 
Solveigs familie har adoptert 3 kaniner 
fra vår lokalavdeling i Oslo og Akershus, 
noe som er veldig flott av dem! I naturen 
kan vi finne haren, som får hvit pels om 
vinteren. Solveig vinner derfor dette 
 oppdraget.

Tusen takk for tegningen. En t-skjorte 
med kaninmotiv er på vei til deg i posten! 

OPPDRAG FULLFØRT

Mitt navn er Roald Rev og jeg er 

Dyrebeskyttelsen Norges nye sjefsdetektiv! 

Vi trenger din hjelp for at d
yr i Norge skal 

få et godt liv! Vi har alle muligheter til å hjelpe dyr, 

men for å kunne hjelpe noen
 må vi først vite at de 

trenger hjelp. Hvordan kan vi vite dette? O
g når vi vet  

at dyr trenger hjelp, hvord
an kan vi hjelpe? 

Din oppgave som dyredetektiv er å snakke f
or dyrene.  

Dyrebeskyttelsen Norges juniorklubb er for aldersgruppen 4 til 12 år.  
Vi trenger hjelp til å få vite hvor gammel du er, om vi har riktig adresse  
og om du kjenner noen som ønsker å bli medlem. 

Bruk kupongen på baksiden av bladet. Hvis du ikke ønsker å klippe 
i bladet, kan du sende en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no  
eller skrive til:
Dyrebeskyttelsen Norge 
Øvre gate 7, 0551 Oslo

Du kan også sende oss tegninger, bilder eller brev – og de som 
kommer på trykk får en overraskelse tilbake i posten!

Overraskelse i posten

Alle bilder som ikke er kreditert/lenket til, kommer fra Pixabay.com 

Illustrasjoner Roald Rev av Fanney Antonsdottir. 

Dyrenes verden utkommer fire ganger i året.  

Artiklene gjengir ikke nødvendigvis organisasjonens holdninger. 

Trykk og design: Merkur Grafisk AS

Tegnet av Solveig, 7 år

NO - 1430

Dyredetektivene er
dyrenes stemme!

Dyrevennlig hilsen  
Roald Rev,  

sjefsdetektiv
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HOVEDOPPDRAG: 

SPØRSMÅL

Hei alle

dyredetektiver



Det finnes mange dyr i naturen, både på 

land, i vann og i lufta. Noen dyr er såpass 

like at det er lett å ta feil av dem. Under 

finner du eksempler på dyr i Norge som 

er så like at man kan ha vanskelig med 

å skille dem fra hverandre.
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Lomvi eller pingvin? 
Denne fuglen er det mange som 

tror er en pingvin. Ofte kan de dukke 
opp i hopetall rundt om i byer og bolig-
områder. Da er det mange som ringer 

oss, politiet eller andre fordi de lurer fælt på 
hvordan en pingvin har kommet seg til Norge. 

Som du kanskje vet, så kan ikke pingviner fly. Og 
det finnes heller ikke ville pingviner i Norge.

Lomvien er en svart og hvit fugl i alkefamilien.  
Denne fuglen finner du i fuglekolonier flere steder i 

 verden og langs kysten av Norge. Noen ganger, kan sterke 
luftstrømmer føre fuglene med seg på ville veier og blåse 
de langt innover på fastlandet. Da kan de finne på å lande 

på asfalt og i små innsjøer, fordi de tar feil av dette og 
sjøen. Kommer du over det du tror er en pingvin i 
Norge, så er det en lomvi. Da kan du høre med en 

voksen om hjelp til å frakte den ned til sjøen. 
Eller høre om de kan ringe noen etter hjelp, 

for eksempel Dyrebeskyttelsen Norge  
eller Brannvesenet. Lomvi kan bare leve 

ved sjøen og spiser kun fersk fisk. 
Man må derfor ikke gi de brød eller 

annen fuglemat enn fersk fisk.

Snømus eller røyskatt?
Klarer du å se forskjell på disse? 

Disse to søte dyrene er så like at det 
kan være vanskelig for de fleste å se 
forskjell. Den øverste er en snømus, 

mens den nederste er en røyskatt. Om 
 vinteren får begge dyrene en hvit vinterpels. 

Snømusen er den minste av dem og veier så lite 
som 20 gram! Den er faktisk det minste rovpatte-

dyret som vi har og er i slekt med både ilder og 
røyskatten, som er del av mårfamilien. Snømusen har 

rødbrun farge i sommerhalvåret, selv om de heter 
snømus. De er heller ikke i slekt med mus, selv om de 

kalles for snømus. Men, de har mus på menyen.

Røyskatten er større enn snømusen. Den har 
mye av de samme fargene som snømusen, 

men de har svart pels på halen sin. 
Røyskatten veier fra 150 gram og opp-
over, så den er en god del større enn 

snømusen. Fargen på halen og  
størrelsen, er slik man kan se  
forskjell på disse to dyrene.

Gråhegre eller stork?
Den øverste fuglen er en grå hegre, 

mens den nederste fuglen er en stork. 
Det er ikke uvanlig at folk som ser en 

hegre tror at det er en stork.

Gråhegren er cirka 1 meter høy og tilhører 
hegrefamilien. Du kan se de i par og opp til mange 

fugler i en flokk. Gråhegren kan ses over store deler av 
Norge, men de trives best i nærheten av våte  områder, 
som ved elver. Gråhegren har som voksen fugl et hvitt 

hode, med en svart stripe som går ned mot nakken. Resten 
av kroppen er som oftest grå til gråblå med hvitt bryst.

Storken er del av storkefamilien og er cirka like stor 
som gråhegren. Til forskjell fra gråhegren, har storken 

for det meste hvit fjærdrakt, med grå vinger. 
 Storken er et sjeldent syn i Norge, men de kan 
dukke opp iblant. Ser du noe som ligner på en 

stork, så se på fjærdrakten. Er den for det 
meste grå, er det en gråhegre. Er den  
veldig hvit, kan du ha vært heldig å få 
ha sett en stork. Ifølge Store norske  

leksikon, har det nemlig kun vært 
sett 100 stork i Norge siden 1920!

LOMVI

SNØMUS

RØYSKATT

PINGVIN
GRÅHEGRE

STORK
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Eksempler på mishandling
Flere av våre minste familie-
dyr, som kanin, marsvin, 
 hamster og fugler, bor hele 
livet i små bur. Alle dyr trenger 
å være i bevegelse for å ha det 
bra og for å holde seg friske. 
Burene som dyrene får med seg 
hjem fra dyrebutikken er ofte 
altfor små og vil ikke gjøre det 
mulig for dyret å bevege seg nok. 

De fleste dyr er sosiale. Det 
betyr at de helst vil bo sammen 
med en venn, fordi de blir vel-
dig ensomme hvis de må være 
alene. Hunder og katter er ofte 
fornøyd med å være sammen 

med menneskene i familien. 
Kaniner og marsvin trenger å 
være sammen med andre 
 kaniner og marsvin. Dette 
 gjelder ikke hamsteren, fordi 
den trives best med å være 
 alene. Hester, griser og geiter 
trives også best når de har 
 venner å kose seg sammen med. 

Det er dessverre en del 
 mennesker som tror at man må 
være veldig streng og straffe 
dyr når de gjør noe feil. Det 
stemmer heldigvis ikke. I dag 
vet vi at dyr lærer bedre og har 
det bedre når vi belønner dem 
for å gjøre noe riktig i stedet 

for å straffe dem når de gjør 
noe feil. Det er ikke lov og 
sparke eller slå et dyr. Det er 
heller ikke lov å løfte hunder 
opp etter halsbåndet eller rykke 
veldig hardt i halsbåndet. Det å 
rope og skrike til dyret er heller 
ikke greit. 

Når man skaffer seg en hund, 
må den ut på do i alle fall tre 
ganger om dagen. Noen hunder 
trenger å være mye i bevegelse 
hver dag, mens andre hunder 
trenger å bruke hodet sitt for å ha 
det bra. For de fleste hunder er 
det ikke godt nok å bare slippes 
ut i hagen, og hunden blir da 

stresset og kan bjeffe mye. 
 Siden dyr ikke kan snakke 
menneskespråk, er det ofte 
vanskelig for dyrene å fortelle 
oss at de ikke har det bra. 
 Derfor er det viktig at de som 
skaffer seg et dyr har lest om 
hva det vil si å ha akkurat  
dette dyret. 

Hester og andre tamme dyr 
som går ute, skal ha beskyttel-
se mot sol, regn, snø og vind. 
Det er ikke alle dyr som har 
det, og spesielt på høsten og 
vinteren vil dyrene kunne bli 
veldig våte og kalde. Da tren-
ger de et hus de kan gå inn å 
varme seg i. På sommeren kan 

det bli veldig varmt, og da kan 
de bli så varme at de kan dø 
dersom de ikke kommer seg i 
skyggen og får drikke vann.  

Familied yr

                              Det finnes dessverre en del dyr i Norge 
                        som ikke har det bra. Det kan av og til være 
                  vanskelig å finne ut av dette, fordi mange dyr 
lever innendørs hele livet. Disse dyrene blir ofte  
bare sett av familien sin eller personer  
som steller dem. Andre ganger kan  
det være lett å se at dyret ikke  
har det bra og trenger hjelp. 

Dyrenes Verden 1-2021   76  Dyrenes Verden 1-20121
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Hva kan DU GJØRE 
når dyr ikke har det bra?

Les denne 

sammen

med en

voksen

Hva er dyremishandling
Dyremishandling betyr at noen skader dyret på en eller annen måte.  
Dyr kan skades på forskjellige måter:
  Dyr kan bli fysisk mishandlet, som betyr at de får skade på kroppen. 
  Dyr kan bli psykisk mishandlet. Det er når mennesker er sinte på dyrene sine og for  

eksempel kjefter og roper høyt til dem. Det kan også være når dyrene ikke får gjøre ting  
som er naturlig for dem. Psykisk mishandling gjør at dyrene blir  stresset og redde. 

  En annen type mishandling er når dyrene ikke får det de trenger for å leve. Dette  kalles 
 vanskjøtsel. Det kan være at dyrene ikke får nok mat og drikke eller at de ikke får beskyttet  
seg fra varmt eller kaldt vær.

Historien om 
katten med skadet øye
En katt ble oppdaget i et 
 boligfelt med et skadet øye. 
Eieren til katten ble funnet 
og han kunne fortelle at 
 kattens øye hadde vært 
 s kadet i flere år. 

Katten ble tatt med til dyr-
lege og der fant de ut at øyet 
var så skadet at det måtte 
fjernes. Katten fikk etter 
dette heldigvis et nytt hjem.  

Kattens eier måtte betale 
en bot for å ikke ha tatt godt 
nok vare på katten sin. Bot 
er en type straff hvor man 
må betale penger fordi man 
har gjort noe galt. Fordi 
 katten ikke fikk komme til 
dyrlegen for å sjekke det 
vonde øyet med en gang det 
ble oppdaget, gikk katten  
og hadde det vondt i flere år. 
Det er ulovlig å la et dyr gå å 
ha det vondt så lenge og det 
er en type mishandling.

Illustrasjon: Shutterstock

Hva kan du gjøre?
Hvis du ser at noen er slemme med dyr eller du ser at dyret ikke har 
det bra, bør du si det til en voksen. Dyrevelferdsloven forteller hvor-
dan norske dyr skal ha det. Det er noe som heter Mattilsynet som skal 
passe på at norske dyr har det bra og at eier følger loven. På Mattilsy-
nets hjemmeside kan man sende inn en  bekymringsmelding hvor man 
forteller hvorfor man mener at et dyr ikke har det bra. Dette må du 
gjøre sammen med en voksen. Mattilsynet må da  finne ut om det 
stemmer eller ikke, ved å dra på besøk for å se hvordan dyret har det. 
Hvis du ser at noen skader et dyr, kan du også ringe politiet.

Hvis du tror at et dyr ikke har det bra
– si ifra til en voksen slik at dere kan fortelle 

det til Mattilsynet her:

 https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/? 

Ser du at noen 
slår eller er slem 
mot dyr på andre 

måter, kan du ringe 
til politiet på

02800
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Gråhegren er en 
vadefugl. Det betyr at 
den lever i nærheten 
av våtområder, som 

elver og bekker,
og spiser dyr

den finner der.

Den hekker fra 
mars til mai 

og legger  
mellom 3 til  

7 egg.

De er en partiell  
trekkfugl. Det betyr at 
de kan trekker sørover 
for vinteren, men at de 

også kan velge å bli i 
Norge hele året.

Den blir ofte 
tatt for å være 
en stork, men 

de er ikke
i samme 
familie.

Når gråhegren 
slår ut med 

vingene, blir den 
nesten 2 meter

 i bredden.
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Damen som fant katten, ble bedt om å ta den 
med til veterinær for sjekk av mikrochip. Det 
viste seg at katten hadde det! Det som over-
rasket lokalavdelingen var at Ronja som hun 
het, hadde forsvunnet for 13 år siden! Katten 
var litt over 1 år gammel da hun forsvant,  
og er nå en eldre dame på 15 år.

Utenom litt tannstell og trekking av en 
hjørnetann var Ronja i overraskende god 
form, og veldig kosete. Noen har nok derfor 
gitt henne mat og kanskje gitt henne et hjem 
i løpet av de årene hun var borte. Lokalavdel-
ingen vår fikk etter litt detektivarbeid kontakt 
med familien til Ronja, som ble svært over-
rasket. De hadde aldri trodd at hun skulle 
dukke opp igjen.

Familien til Ronja kunne ikke lenger ha 
katt, og spurte om lokalavdelingen vår kunne 
finne en ny eier til henne. Familien fikk opp-
datering om Ronja underveis, da de veldig 
gjerne ønsket et godt hjem til henne. Det 
 viste seg at en dame som heter Ellinor hadde 
fått med seg saken om Ronja. Ellinor er 79 år 
gammel og ønsket gjerne en katt som kunne 
holde henne med selskap. Dette var en 
 perfekt match. De eldre damene stortrives  
i hverandres selskap. Ronja skal få lov til å 
leve resten av sine dager i et trygt hjem.

RONJA VAR PÅRONJA VAR PÅ
RØMMEN I 13 ÅR!RØMMEN I 13 ÅR!
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Hvis du kommer over en katt eller et dyr som du mistenker har kommet seg vekk 
hjemmefra, eller er hjemløst bør du høre med en voksen om dere kan ta med dyret til 
en veterinær. Da kan de sjekke om dyret har en mikrochip i nakken, som kan inne-
holde informasjon om hvem som eier dyret. Dere kan også kontakte vår lokalavdeling 
som er nærmest der du bor for å få hjelp og råd. Inne på www.dyrebeskyttelsen.no/
lokalavdelinger finner du oversikten over alle våre 27 lokalavdelinger.

*Nettsiden www.dyrebar.no er et sted hvor man kan legge ut en sak om man har 
 funnet et dyr eller savner et dyr. Det kan føre til at eier finner dyret sitt.

TIPS!

Vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag fikk før jul 
melding om en katt som virket hjemløs. De videreformidlet en annonse 
fra dyrebar.no*, men ingen eier meldte seg. 

Foto: Shutterstock



Av Birgitte Fineid 
og Pernille Tegn

 1.  Hva kalles hestebar
n?

 2.  Hvilken fugl lager l
yd som kalles tuting?

 3.  Dette heter den stø
rste magen til kua og an

dre drøvtyggere?

 4.  Stedet der fuglene
 legger egg?

 5.  Lever i havet 
og er verdens stø

rste dyr?

 6.  Dette kalles foten t
il hunden og katte

n?

 7.  Hva slags insekt er
 dette? 

 8.  Hva heter dette dy
ret? 

 9.  Dyr som ofte henger opp 
– ned?

 10.  Navn på store pape
gøyefugler?

Vannrett:
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Loddrett:

DYRE- KRYSSORD 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

OPPGAVER TIL DEG

Finn 5 feil med bildene under!Finn 5 feil med bildene under! 

Løsninger
på alle 

oppgaver finner 
du på side 15

HJELP HJELP 
EKORNET  EKORNET  Å FINNE Å FINNE VEIEN TIL VEIEN TIL NØTTENNØTTEN

Løsningen
finner du på

side 15



Ingrid 8 årIngrid 8 år
Ingrid har sendt 

meg en 

tegning av hennes
 favoritt-

dyr som er katt. Både jeg
 og 

de andre i Dyredetektivene 

er også veldig gla
d i katter, 

så denne var veldi
g fin.  

Titt etter en over
raskelse  

i posten!

Kryssord:
Loddrett
1. Flodhester
Vannrett
1. Føll
2. Ugle
3. Vom
4. Rede
5. Blåhval
6. Pote
7. Øyenstikker
8. Sjøhest
9. Flaggermus
10. Ara

LØSNINGER:

Live 8 årLive 8 år
Live sitt favorittd

yr er også 

katt, og hun har s
endt en  

tegning av katten 
sin Klara.  

Jeg sender noe m
orsomt til 

deg som takk for den søte
  

tegningen!

Din Verden er din side! 
Send til: 
Dyrenes Verden,  
Dyrebeskyttelsen Norge,  
Øvre gate 7, 0551 Oslo
eller e-post: post@dyrebeskyttelsen.no 

Du kan sende inn leserinnlegg, bilder 
og tegninger som du har lyst til å dele 
med andre i Dyrenes Verden. Husk å 
sette på navn, adresse og alder!
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DIN VERDENDIN VERDEN
Chris 5 årChris 5 år
Chris har sendt meg  

en skikkelig kul te
gning 

av pinnsvinet Sonic!  

Tusen takk for de
n  

flotte tegningen  

– en overraskelse e
r  

på vei til deg i po
sten!

Håvar 10 årHåvar 10 år
Håvar har sendt meg en  
tegning av en firfisle som  
har mistet halen sin. Firfisler 
er skikkelig smarte dyr, hvis  
noen prøver å spise dem,  
slipper de halen for å komme 
seg løs og forvirre den som 
angriper, slik at de kan  
stikke av. En overraskelse  
er på vei til deg!

Klarer du å tyde hva som ikke 
stemmer på disse to bildene?

Alle tegningene

og bildene som
  

kommer på trykk få
r en 

overraskelse i 
posten!

Tusen takk til 
alle

innsendte bidra
g!  



Returadresse: 
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

JA, jeg ønsker å bli medlem av Dyrebeskyttelsen Norges juniorklubb
for kroner 200 pr år og motta Dyrenes Verden 4 ganger i året

Jeg har fått ny adresse!

Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

Porto

Navn:  ______________________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________

Postnr. og -sted:  _____________________________________________

E-postadresse:  ______________________________________________

Telefonnummer:  _____________________________________________

Fødselsdato:  ________________________________________________

Signatur av foresatte over 18 år:  _________________________________

Mange barn og ungdommer 

går rundt med en aktiv dyreverner inne i seg,  

og lurer på hvordan de kan hjelpe dyr.  

Som innmeldingsgave i

vår juniorklubb får du en egen

håndbok hvor du kan lese mer 

om hva DU kan gjøre!

Du kan bli en aktivDu kan bli en aktiv

DYREVERNER!DYREVERNER!


