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Telefon: 415 70 007
Smådyrvakt Bergen: 820 90 060
Mandag - torsdag 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 16.00

Sjøvettregler for dyr
1. Kjæledyret ditt bør være ved normal helsetilstand og behandlet mot flått
før avreise. Det er ofte mange store og små rakkere langs den norske
kysten (huggorm, stålorm, flått) – så vær forsiktig. Klipp også hundens
klør før avreise, for å unngå riper i båten og bedre fotfeste for dyret,
som kan forhindre klofraktur.

2. Pakk med essensielt utstyr: Førstehjelpsskrin, inkludert øyebadevann,
bandasje og potesokker. Mat og vann. Sklisikkert liggeunderlag for
hunden din.

3. Introduser dyret ditt til båtlivet på rolig sjø – først korte opphold i båt,
og øk turens lengde og fart gradvis. Ta hyppige pauser ved land. Ta
kontakt med veterinær dersom hunden/katten viser tegn til sjø/
reisesyke.

4. Ha godkjent flyteplagg til mennesker og dyr! Hundens/kattens
redningsvest skal være i sterk farge og med håndtak, for lettere
håndtering dersom den faller i vannet eller ved båtkantring. Dyr bør
spennes fast i bånd for å unngå at de hopper fra båten under fart.

5. Rett deg etter vær og værvarsel. Ved sterk sol anbefaler vi at både
mennesker og dyr bruker solbriller/Doggles :) Hunder med lys og/eller

lite pels bør smøres med solfaktorkrem/spray.
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6. Søk skyggen ved varme dager. Unngå drikking og bading i stillestående
vann og pytter langs svabergene – disse kan inneholde giftproduserende
alger.

7. Hunder som er glad i å bade i saltvann bør spyles og tørkes godt hver
kveld – for å unngå våteksem. Klipp gjerne pelsen kort, så tørker den
raskere.

8. Vis hensyn overfor andre og miljøet – og ikke minst medpassasjerer.
Husk at det er båndtvang i de fleste gjestehavner.

9. Vært uthvilt når du kjører båt. Ikke la dyret være alene igjen i båten, i
tilfelle brann eller om båten skulle synke.

10. Sitt rolig i småbåter. Skal noen bytt plass, må bare én reise seg om
gangen. Bruk fottøy med gummisåler. Dyr bør ha med seg potesokker,

dersom det er fare for å skjære seg på ru eller skarpe skjell ved av- og
påstigning i båt.

11. Ha riktig brannslokkingsapparat i båten – lær deg å bruke det!

12. Bli ved båten hvis den kantrer, og rop om hjelp. Hold dyrene dine nært
deg selv.

13. Følg sjøens trafikkregler, husk å vike I tide. Respekter
fartsbegrensningene: Mange dyr kan også bli redde, eller lettere få øyeog ørebetennelse ved høy hastighet og med mye vind i ansiktet. Kontakt
med veterinær dersom hunden eller katten klør i ørene, rister på hodet
eller kniper og myser med øynene.

Husk at vi har egen båtplass ved Sandviken Dyreklinikk,
og står beredt til å hjelpe hele sommeren!
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