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Hei alle dyredetektiver!Hei alle dyredetektiver!
Mitt navn er Sherlock Fox og jeg er Dyrebeskyttelsen Norges 
sjefsdetektiv! Vi trenger din hjelp for at dyr 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? Og når vi vet  
at dyr trenger hjelp, hvordan kan vi hjelpe? 

Din oppgave som dyredetektiv er å snakke for dyrene.  
Dyredetektivene er dyrenes stemme!

Overraskelse i postenOverraskelse i posten
Dyrebeskyttelsen Norges juniorklubb er for aldersgruppen 0 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 
KONOWS GATE 5, 0192 OSLO

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

Til neste blad ønsker jeg 
en tegning av din sommer 
og dyrene du så!

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.

www.dyredetektivene.no 

HOVEDOPPDRAG: HOVEDOPPDRAG: 

SPØRSMÅLSPØRSMÅL

Dyrevennlig hilsen 
Dyrevennlig hilsen 

Sherlock Fox, sjefsdetektiv
Sherlock Fox, sjefsdetektiv

Tegnet av Trym, 8 år
Tegnet av Trym, 8 år

Vinneren av dette oppdraget er Trym på 8 år som har sendt meg en flott tegning av dyrene i havet og pingviner. Tusen takk for en kjempekul tegning! En t-skjorte er 
på vei til deg i posten!

Oppdrag utført!Oppdrag utført!



Det kommer hele tiden nyheter i avisene og på internett om korona

viruset. For å vite hva du kan stole på, er det viktig å lytte til hva 

 myndighetene og personer som har god kunnskap om dette sier.

DD et er mange som lurer 
på om dyrene våre 
kan bli syke av 

koronavirus og om dyrene 
kan smitte oss mennesker. 
Her svarer vi på spørsmål 
om dyr og korona virus, og 
informasjonen  kommer fra 
Veterinærinstituttets hjemme
sider. Besøk gjerne denne siden 
for oppdateringer på situasjonen 
rundt dyrene våre og korona
viruset: www.vetinst.no

DYRENEDYRENE
og koronaviog koronavirrusus

Det er inntil videre ingen grunn til å være bekymret 

for at husdyrene våre skal bli syke av koronaviruset, 

eller at disse kan smitte oss mennesker.
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Man tror at koronaviruset ble overført fra flaggermus til 
mennesker i Kina. Dette kunne skje fordi ville dyr som  flaggermus fanges inn og holdes på markeder levende 

sammen med mange andre dyr, før de selges og spises. 
Tett kontakt mellom ulike dyrearter, som på sånne markeder, kan føre til at virus og sykdommer sprer  seg mellom dyrene.

Ja, man kan være sammen 
med dyret sitt. Det er viktig at 
man vasker hendene godt, 
både før og etter at man tar 
på dyret og at man ikke har 

for mye nærkontakt. Man bør 
for eksempel ikke sove i samme 

seng som dyret og ikke ha kontakt 
med dyrets nese og munn, siden 
viruset kan legge seg der. Unngå  
også at dyret slikker deg i ansiktet. 

Vi tror at viruset kom fra ville dyr og 
ble overført til  mennesker. Nå har det 
begynt å spre seg fra menneske til 
menneske. Det er funnet korona virus 

hos to hunder og en katt i Hong Kong 
og hos en katt i Belgia. Dyrene fra Hong 

Kong var ikke syke, og man tror at de bare 
hadde viruset på seg. Katten i Belgia var syk, 

men det er ikke vist at den var syk på grunn av korona
viruset som gjør mennesker syke (covid19).

Ja, man kan passe dyrene til 
smittede personer. Unngå 
å bli slikket i ansiktet og 
vask hendene godt.

Det er ikke sett sykdom på grunn av 
koronavisruset hos husdyr, som for 
eksempel ku, gris, sau eller høns. 
Disse dyrene ser heller ikke ut til å 

kunne smitte mennesker. 

Dette viruset kommer fra Kina,
og man tror at det har smittet 
fra flaggermus til mennesker. 
Dette koronaviruset er ikke sett 
hos ville dyr hverken i Norge 

eller i noen andre land enn Kina. 

Kan mennesker 
som er smittet med 
koronaviruset være 

sammen med 
familiedyrene

sine? 

Kan familiedyr 
som hund og katt

smittes med
koronaviruset og 
kan de bli syke

av det?

Er det sant at 
viruset kommer fra 
flaggermus og kan 
ville dyr i Norge bli 

smittet?

Hva med 
husdyr, kan de 

bli syke?

Dyr som har vært i kontakt med mennesker med koronasmitte, kan få 
virus i pelsen, på huden og på slimhinner, f.eks. i munnen. Man mener 
det er liten fare for at dette kan smitte mennesker, men for å være på 
den sikre siden er det viktig å vaske hendene godt etter å ha tatt på 

dyr. Unngå også at dyret slikker deg i ansiktet.

Kan et dyr føre 
smitte fra et

menneske til et 
annet uten å være 

smittet selv?

Kan mennesker
som ikke er smittet 
med koronaviruset 

passe dyrene til
noen som er

smittet?
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Dyr på beite
Noen andre som er mye i 
naturen om sommeren er dyr 
som skal ut på sommerbeite. 
Både kuer og sauer blir sendt 
ut på beite om sommeren for  
å kunne leve ute i det varme 
været og spise friskt gress. Du 
har vel kanskje sett både kuer, 
sauer, geiter og hester utendørs 
om sommeren?

Pass på beitedyra
Mange sauer går på noe som 
heter utmarksbeite. Dette kan 
være langt unna bondegården 

de bor på ellers i året. Bonden 
skal besøke sauene sine hver 
uke for å passe på at dyrene 
har det bra og at ingen har 
forsvunnet fra flokken sin.

Når du går på tur, kan du 
hjelpe bonden med å se til at 
dyrene har det bra. Ser du en 
sau som ligger på siden og ikke 
kommer seg opp, er skadet 
eller ikke har det bra, finnes det 
måter å få kontaktet bonden på.

Beitesnap er en app man kan 
laste ned på mobilen sin. Hør 
med foreldrene dine om de kan 
hjelpe deg med å registrere hva 
slags dyr som trenger hjelp og 
hvor dere har funnet dyret. Slik 
vil bonden få beskjed om å 
reise ut og hjelpe dyret sitt.

Du kan også be en voksen 
om å kontakte den kommunen 
man er i, politiet på 02800  
eller Mattilsynet på telefon  
22 40 00 00. Da kan man prate 
med en veterinær eller opp
synsmann som sier fra til 
bonden som eier dyret.

Vis hensyn til dyrene
Om våren og sommeren er det 
noe som heter ordinær bånd 
tvang. Båndtvang betyr at man 
skal ha hunden sin i bånd. Dette 
gjør vi for å beskytte dyrene 
som får unger på denne tiden 
av året. Dette er også for å 
beskytte dyrene som er på 
utmarksbeite, som sau og ku. 
Båndtvangen er hvert år fra  
1. april til 20. august.

De aller fleste dyr får unger 
på denne tiden av året, og 
dyreforeldrene bruker mye 
energi på å gi ungene nok mat. 
Har vi hunden vår i bånd, vil 
ikke foreldrene og dyreungene 
bli skremt av en nysgjerrig hund 
som vil løpe bort til dem.

Vi mennesker kan også passe 
på slik at vi ikke forstyrrer dyrene 
og dyreungene. Mange fugler 
lager nemlig redet sitt på bakken. 
Disse kan være vanskelig å se, 
da fugleeggene kan ha samme 
farge som gress og lyng. Hvis 
du holder deg på stien, er 
sjansen mindre for at du tråkker 
på et egg eller en fugleunge.

Å se et vilt dyr er spennende! 
Men, de er mest spennende å 
se på fra avstand. Slik kan du 
passe på at dyret ikke blir redd. 
Mange dyremødre vil også 
beskytte ungene sine, hvis noen 
kommer for nær. Ta gjerne med 
deg en kikkert når du går på 
tur. Slik kan du se på dyrene, 
selv om du står et stykke unna. 
Hva med å dokumentere hva 
du har sett av dyr gjennom å 
tegne det? Om du sender inn 

tegningen til dette bladet, 
sender Sherlock en overrask
else i posten til deg!

Det er også viktig at man ikke 
forstyrrer dyrene – enten det er 
insekter eller dyr. Alle dyr har en 
funksjon i naturen. Dette kan 
være å spre pollen, passe på at 
det ikke blir for mange av en 
dyreart, eller rydde naturen. La 
derfor maurtuer og annet være 
i fred. Hvis dere skal plante 
blomster i hagen eller ute på 
balkongen, kan dere høre med 
de som jobber på hagesen
trene om insektvennlige planter. 
Planter dere blomster som bier 
og humler liker, hjelper dere 
insektene sitt viktige arbeid 
med å spre pollen. Pollen er 
viktig for at ting skal gro, som 
frukt og grønnsaker, som vi 
trenger til å spise.  

PÅPÅ
FERIE IFERIE I
NORGENORGE

Denne sommeren blir litt annerledes enn ellers, da de fleste  

av oss må være mye hjemme. Det kan også hende at vi alle må  

legge ferien til turer rundt om i Norge. Da er det fint å vite hva  

du skal gjøre om du møter på ulike dyr på turen din.
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11
Pangolinen kalles også

for skjelldyr, siden kroppen

er dekket av harde skjell

som vokser hele livet.

Pangoliner har ingen tenner,og de spiser maur og termitterved hjelp av en langog klebrig tunge.

Hvis pangolinen blir truet av et rovdyr, ruller den seg 
sammen til en ball og skiller ut vond lukt. Harde, 

spisse skjell gjør at til og med de store kattedyrene 
sliter med å bite seg gjennom, og noen ganger kan 
lukta være nok til at rovdyrene trekker seg unna. 

Visste du at... Visste du at... 

22

33

Pangolinen er truet av 

utryddelse, og all jakt 

og fangst av dem 

er forbudt.

Babypangoliner blir med 

moren sin ut første gang 

når de er rundt én måned 

gamle. Da sitter de på 

morens rygg. 

44 55
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EE n familie som lenge har 
hatt planer om å skaffe 
seg et dyr, er familien til 

Karelie på 9 år fra Trøndelag. 
Hun hadde lenge mast om å  
få en hamster, men foreldrene 
hennes hadde sagt nei. Å ha 
dyr er mye ansvar og familien 
har allerede to katter og en 
hund fra før.

Mammaen til Karelie er heller 
ikke så begeistret for masse
produksjon av dyr som holdes  
i bur. Dessverre er det mange 
dyr som lever hele livet sitt i 
små bur, selv om alle dyr skal 
ha god plass og et godt liv  
– slik som kaninen, som elsker 
å løpe!

Men, så kom koronaviruset 
og Karelie og familien måtte 
være mye hjemme. Også fra 
skolen, som var stengt. Siden 
Karelie nå har blitt 9 år og 
bedre forstår ansvaret rundt  
det å ta godt vare på dyr, så sa 
til slutt foreldrene hennes ja til 
at de kunne skaffe seg en 

hamster. Men, det var viktig at 
det skulle være et felles ansvar  
i familien. Barn under 16 år har 
nemlig ikke lov til å ha fullt 
ansvar for dyr, men skal ha 
hjelp til dette av voksne.

Nå som familien var enige 
om at tiden var inne, sjekket de 
med vår lokalavdeling i Nord
Trøndelag. Og de hadde en 
hamster på 1 ½ år som het 
Plopp, som trengte et nytt hjem!

Mammaen til Plopp, som 
heter Melis, kom inn til lokal
avdelingen (fra Mattilsynet) fordi 
eieren ikke kunne ta vare på 
henne. Hun hadde fire unger 
når hun kom. De fikk navnene 
Marco, Hetti, Letti og Netti. Tre 
uker senere fødte Melis syv nye 
unger, og Plopp var en av dem. 
De andre søsknene het Piffen, 
Paffen, Poffen, Plipp, Plomma 
og Lone. Alle har nå fått egne 
familier, men det ble bestemt  
at mamma Melis skulle få bo 
hos fosterfamilien sin for  
alltid. 

Ikke lenge etter at de fikk ta 
med seg Plopp hjem, ble Dyre 
beskyttelsen Norge kontaktet av 
Aftenposten Junior. De lurte på 
om det var mange familier som 
adopterte dyr i denne perioden. 
Da fikk vi de til å ta kontakt med 
Karelie og familien hennes, slik 
at de kunne skrive om henne 
og hamsteren Plopp.

Læreren til Karelie syntes 
dette var så stas at hun 
 registrerte nyhetssaken i 
Aftenposten som et skole
prosjekt. Så da slapp Karelie  
å gjøre lekser den dagen.

Plopp har det veldig bra  
med sin nye familie, og Karelie 
tar oppgaven med å ha dyr  
på største alvor, forteller  
mammaen hennes.

Artikkelen om Karelie og 
Plopp er gratis tilgjengelig inne 
på Aftenposten Junior. Hvis du 
ønsker å lese denne, kan man 
kontakte Aftenposten for å få 
tilgang.

Den siste tiden har mange av

oss måtte være mye hjemme,

og man har derfor bedre tid til å være 

sammen med dyrene sine. Dette fører 

også til at mange tar kontakt med 

Dyrebeskyttelsen Norge sine 27

lokalavdelinger, og hører om de

kan få adoptere dyr ifra oss.

KarelieKarelie
og Ploppog Plopp



LØSNINGER:
Kryssord:
Loddrett:
Havørn
Vannrett:
1. Hvit
2. Kalv
3. Dvale
4. Snømus
5. Fjordhest 
6. Gnagere

HVEM HØRER SAMMEN?HVEM HØRER SAMMEN?

LODDRETT:

DYREKRYSSORD:DYREKRYSSORD:

OPPGAVER TIL DEG
Av Birgitte Fineid

Stokk om og finn ordeneHvem hører sammen?
1. Huggorm
2. Humle
3. Røyskatt
4. Marihøne
5. Sommerfugl
6. Rumpetroll
7. Grevling

1 og 3 hører sammen
2 og 5 hører sammen
4 og 6 hører sammen

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1. GOHGRUM

2. EMUHL

3. TRØSKYTA

4. RØMAHINE

5. GULMMORFES

6. LURTMERPOL

7. LINGREGV

1. Denne fargen har haren om vinteren?2. Kalles barnet til elgen?3. Gjør piggsvinet om vinteren?4. Er verdens minste rovpattedyr og ligner på røyskatten?5. Norsk hesterase?
6. Mus, hamster, marsvin og mange andre av verdens pattedyr er dette? 

DETTE ER DYR DU FINNER I NORSK NATURDETTE ER DYR DU FINNER I NORSK NATUR

STOKK OM PÅ ORDENESTOKK OM PÅ ORDENE
OG SKRIV HVA DE HETEROG SKRIV HVA DE HETER



DIN VERDENDIN VERDEN Alle tegningene og bildene som  

kommer på trykk får en overraskelse i posten!

Tusen takk til alle innsendte bidrag!  

Din Verden er din side! 
Du kan sende inn leserinnlegg, bilder og tegninger som  
du har lyst til å dele med andre i Dyrenes Verden.

Send til: Dyrenes Verden,  
Dyrebeskyttelsen Norge,  
Konowsgate 5, 0192 Oslo

eller epost:  
post@dyrebeskyttelsen.no 

Husk å sette på navn, adresse og alder!

MARGIT 5 ÅRMARGIT 5 ÅR
Margit på 5 år er 

dyredetektiv og ville dele 

denne flotte tegningen 

med oss om hvor mye hun 

elsker dyr – tusen takk! 

Søsknene hennes Egil på 

7 år og Kristine på 5 år 

har også sendt inn søte 

tegninger av en katt og en 

løve. Overraskelser er på 

vei til dere alle tre!

VARG 6 ÅRVARG 6 ÅR

Varg 6 år har sendt 

en kul tegning til meg 

med mange ulike dyr 

– tusen takk for den 

flotte tegningen! Jeg 

sender en overraskelse 

til deg i posten!

NEMI 11 ÅRNEMI 11 ÅR
Nemi 11 år har malt 

et flott bilde over en 

pinnsvinfamilie og deres 

hjem i skogen. Tusen takk 

for det flott maleriet og  

en overraskelse er på vei 

i posten til deg!

EVELINA 9 ÅREVELINA 9 ÅR
Evelina på 9 år har illustrert 
hvordan skogbrannen som 
herjet i Australia tidligere  
i år påvirket dyrene.  
Tusen takk for en kjempefin 
og viktig tegning – en 
overraskelse er på vei  
til deg!
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Du kan bli en aktiv 
Du kan bli en aktiv 

dyreverner!dyreverner!

Se nettsidene www.dyredetektivene.no 
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Mange barn og ungdommer går rundt med en aktiv dyreverner inne i seg,  og lurer på hvordan de kan hjelpe dyr. Les våre tips til hva DU kan g jøre!

Returadresse: 
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo


