
   Godt utviklede sanser og våkenhet...

    ...gjør katten til en god jeger.

            NYSGJERRIGPUS

                      ... stimulere adferd assosiert med jakting.

                      Kattelek går nesten alltid ut på å...

Ida og Boye liker å “leke puslespill”, og snuten til Boye finner alltid godsakene !

Det finnes veldig mange gode leker for både hunder og katter.

Noe av det som er så koselig med å gå i dyrebutikken er at du kan gjøre det sammen med bestevennen din.
Du kan treffe andre likesinnete på både to og fire ben – og butikkbesøket kan fort bli dagens høydepunkt!
Hos Pets Eiker ønsker Kent og Ida både hunder og katter velkommen, og hvis de har lyst til å leke her er det  

både kvadratmeter og hjerterom i massevis – og tålmodighet nok til å prøve både det ene og det andre.

Her er både hunder og katter velkommen!
Det er stort utvalg av  fôr og utstyr hos Pets Eiker i Hokksund – og lekeavdelingen er en drøm:

Den litt aldrende labradoren Boye møter 
oss med logrende glede i døren, og som 
de fleste i samme rase er han glad i både 

kos og godbiter. Boye er med mor Ida på jobb, og 
i dag blir det skikkelig drømmedag – med testing 
av leker og “saktematere”. Sistnevnte varegruppe 
ble nok litt utfordrende for en matglad hund som 
liker å sluke alt i én jafs, men han fikk både lek og 
stimuli på kjøpet – og logret hele veien! 

Vi er på Eikersenteret i Hokksund, i den 
400 kvadratmeter store, og nylig oppgraderte 
dyrebutikken, Pets Eiker. Der møter vi Kent og 
Ida – to glade og kunnskapsrike dyreentusiaster 
som har jobbet her siden butikken åpnet i 2013. 
De har et imponerende stort og godt utvalg av 
utstyr til hunder og katter, i tillegg til fôr og leker 
til alle typer kjæledyr. Og lurer du på noe, kan 
du spørre om det meste – og få svar av de beste!

BLIR TILFREDSTILT AV Å BRUKE HODET
Det er lett å tenke at en hund må løpe masse og 
være fysisk aktiv for å bli sliten, og det stemmer 
jo også for de aller fleste hundetyper. Hunder 
elsker å spurte rundt i landskapet og utfolde seg i 
et tempo ingen av oss klarer å holde tritt med. Om 
det er jakten på pinner, baller, ville fugler og dyr, 
eller duften av en tispe med løpetid som trigger 
dem – de er uansett svært villige til å brenne av 
adskillige kalorier når de er ute i det fri.

Men livet er jo ikke bare hopp og sprett. Det 
er også hverdager, som kan bli lange for både dyr 
og dyreeier. Når vi mennesker går på jobben vår 
eller andre ting som ikke bestevennene våre er 
med på, kan det ligge mye trøst i gode leker.

Et dyr som ikke får utløp for sitt aktivitets-
behov kan bli både urolig og rastløs, og kanskje 
også molefunken og innesluttet. Da er det godt 
å vite at det finnes mange forskjellige måter å 
aktivisere dem på.

– Se her har vi puslespill for hunder, de 
finnes i forskjellige vanskelighetsgrader – og kan 
underholde en hund i lang tid, sier Ida og viser 
oss hyller med forskjellige typer leker som ser 
ganske avanserte ut. – Man kan begynne med 
nivå én, og gå videre oppover etterhvert som 
hunden skjønner at oppgaven er løsbar, forteller 
hun. Vi tester et av de høyeste nivåene på Boye, 
og han snuser, flytter brikker og finner premier!

KATTEN SOM HAR VALP HJEMME
I mellomtiden har Kent fått besøk av Kyrian, 
en ungkatt av typen Savannah. Han er bare 11 
måneder, og kommer til butikken sammen med 
mamman sin for å prøve et klatrestativ som han 
ønsker seg skikkelig. 

Den lille nysgjerrige pusekatten lukter at 
det er hund i butikken, og vil gjerne leke. – Han 
elsker hunder, forteller matmor Lena. Vi har en 
valp hjemme som han elsker å leke med! Og nå 
som ikke valpen hans er med, blir iveren etter å få 
hilse på Boye ekstra stor. Kyrian trekker i båndet 
og vil bort til den puslespill-leggende hunden, 
men Boye er mest opptatt med sitt – og dessuten 
litt skeptisk til innpåslitne katter. Og forøvrig; 
labrador er labrador, og interessen for godsakene 
under brikkene er det aller mest interessante nå. 
Pus blir på sin side raskt sporet over på annen 
moro – og piler avgårde etter en liten blå mus 
som Kent har hentet ned fra kattelekehyllen.

CURIOSITY KILLED THE CAT?
Katter er utrolig nysgjerrige dyr, og når ting som 
kan likne på små raske dyr eller fugler dukker 
opp, vekkes tigeren i dem. Curiosity killed the 
cat, sier man på engelsk når man skal stoppe 
noens overdrevne nysgjerrighet. Akkurat hvor 
uttrykket kommer fra er usikkert, men når man 
tenker på alt en katt klarer å overleve av farer på 
sin vei gjennom minst ni spennende liv, ligger 
kanskje noe av forklaringen her.

Katter er uredde, og alltid på vakt. De har et  
sanseapparat som hunder kan misunne dem. Der 
hunder lett kaster seg rundt i ellevill hengivenhet, 
lusker katter mer inspiserende rundt og holder 
hodet kaldt – og situasjonen under kontroll.

Kattenes spesielt velutviklete nattesyn og 
fremragende hørsel gjør dem overlegne som 
jegere og overlevere, og kombinert med en 
svært akrobatisk fysikk kommer de seg stort sett 
helskinnet gjennom farlige situasjoner. 

Men nysgjerrigheten er altså ifølge ordtaket 
kattens svake punkt, selvom det er vanskelig å 
se på denne egenskapen som en reell svakhet. 
Kattens nysgjerrighet stimulerer nemlig også til 
læring og utvikling, og er mest sannsynlig en 
viktig egenskap i kampen om overlevelse i en vill 
og ubeskyttet tilværelse i naturen.

AKTIVE BÅDE INNE OG UTE
Både hunder og katter har behov for å få tilfredstilt 
sitt aktivitetsbehov. Innekatter trenger et miljø 
som gir dem muligheten til å klatre og “jakte” 
– og de liker å være både høyt og lavt. De finner 
seg vaktposter og gjemmesteder rundtomkring i 
huset, og liker å ha valgmuligheter, selvstendige 
og variasjonsglade som de er. Mens utekatter, det 
vil si de som ikke går i bånd, får all aktiviteten de 
trenger gjennom å være ute og jakte.

Hunder derimot, trenger mer interaktivitet 
og samspill med mennesker – både ute og inne. 
En tur med Boye inn i butikkens sportsavdeling 
inspirerer til både skiturer og sykkelturer, og 
det skal ikke stå på været heller, for her finner 
vi klær for de fleste anledninger. Allværsjakker, 
regntøy, skidresser og boblejakker i alle farger og 
størrelser henger på rekke og rad. Men Boye skal 
ikke ha klær, han skal prøve trekksele og kløv.

Han syntes turen blir ekstra morsom når 
han har et “oppdrag” – som å trekke Ida på ski 
gjennom marka, eller bære sin egen mat og et par 
vedkubber på tur langt innover i fjellheimen. Og 
her hos Pets Eiker får han god hjelp til å velge 
ut og tilpasse utstyret. Så kan han bare glede seg 
til det han liker aller best; å leve et spennende, 
morsomt og aktivt liv!

Aktivitet kan altså være så mangt. Hjernen 
trenger å jobbe, kroppen har behov for å 
bevege seg – og sterke instinkter krever sitt. 
Å legge til rette for at hunder og katter får 
tilfredsstilt disse grunnleggende behovene er 
vår oppgave som dyrevenn. Og det mangler 
altså ikke på muligheter og metoder; det er 
bare å bruke fantasien – gjerne kombinert 
med en morsom tur innom dyrebutikken 
sammen med din beste venn!

Der hunder kaster seg 
rundt i ellevill hengivenhet 
når de møter mennesker,  
lusker katter seg mer  
utforskende rundt og holder 
hodet kaldt.

SELE & KLØV

   Boye spiser logrende fra “matlabyrinten”.

– But satisfaction brought it back...?

“Curiosity killed the cat.”

Boye hos bakeren: – Kan jeg få kake?

HVORDAN VENNE KATTEN TIL Å GÅ I BÅND?
Det går fint an å ha katter i bånd! For de fleste katter betyr dette sele og bånd. Mange syntes kanskje det 
er litt rart, men dette er ofte folk som selv klager over alle kattene som befinner seg i nabolaget. Det er 
lettest å lære katten å gå med sele når den er ung. Man må regne med at det tar litt tid å venne katten til 
dette fremmedlegemet – de setter sjelden pris på noe som begrenser deres frihet, men det er langt fra 
umulig. De fleste katter vil etterhvert sette så stor pris på å komme ut at de finner seg i båndet. En god 
porsjon tålmodighet og stahet er stikkordet!   Kilde: dyrenes-velferd.no

TEKST & FO
TO

: KRISTIN
 LEVY

   ...når hun er på shopping med mor.

 Pus får masse oppmerksomhet...

...der alt må prøves!

En liten runde i møbelbutikken...

...når Kent byr på leking i klatrestativet!

Savannah-katten Kyrian lar seg lett dirigere...

... regnbuens farger
Det finnes katteseler i alle...

MJAUUU...
Dette ser ut som

en butikk for meg!

HMMM...
Er det noen skikkelig 
myke senger her, tro?

YESSSS...
Nå skal jeg utforske 

denne butikken!

Leker som likner på mus er spennende!

Katten Kyrian er både på jakt og på vakt.

Kent vekker lett Kyrians nysgjerrighet.

KATTEN KAN HØRE MUS SNAKKE SAMMEN

Hvis katten din stirrer tilsynelatende uten mål og 
mening på veggen, kan det hende den hører en samtale 
mellom mus inne i veggen. Smågnagere kommuniserer 
med ultralyd som katten kan høre.

Katter hører lyder på opptil 50–60 kHz (kilohertz), som er 
langt over det mennesket kan oppfatte. Også kattemor 
og kattungene kommuniserer med ultralyd. 

DET ER MULIG Å DRESSERE EN KATT

Hvis katten er motivert, kan man bruke klikker-
trening akkurat som på hund. Klikket forbinder dyret 
med belønning, i form av godbit eller tilgang til en 
leke. Etter hvert reagerer katten på klikket i seg selv.

Kattens nysgjerrighet stimulerer til læring, men det 
vil nok ta litt tid før katten skjønner meningen. En 
hund er opptatt av å gjøre oss mennesker til lags, 
men en katt ser ikke på det som sin oppgave. Så hvis 
katten ikke gidder, så gidder den ikke. Kilde: Professor Bjarne O. Braastad / Forskning.no

utfordrer både hjerne, snute og labber!

Puslespill med forskjellige vanskelighetsgrader...

...jobbe litt mer for å få slikket “matskålen” ren.

Med denne “ruglematten” må hunden...

Hyllemetere med leker for alle typer dyr!

Godt utvalg av forskjellige “feedere”.

... og mat for alle typer mager.

Klær for alle typer vær...

...det meste innen leker, utstyr og fôr!

...mellom bugnende hyller der du finner...

I denne butikken kan du vandre i timesvis...

...får du råd, tips & kunnskap.

Hos Pets Eiker...

Boye er glad i skiturer, og her prøver han en god 
sele som skal brukes for å trekke Ida på ski!

Ida fintilpasser og justerer selen – den må sitte  helt 
riktig for at Boye skal ha det bra når den trekker.

Med kløv på ryggen får Boye brukt seg mer, han 
må bruke flere krefter – og føler også at han har en 
viktig oppgave. Spesielt når han bærer maten sin!

Både sele og kløv må prøves og tilpasses. 
Hunden kan få belastningsskader hvis den 

blir forhindret i å bevege seg naturlig. Det er 
også viktig at hunden har frie luftveier og at 

utstyret ikke gnager noe sted.

      I LEKEBUTIKKEN
         DRØMMEDAG

PÅ SHOPPING

MED PUSFOR MATEN
MÅ JOBBE...

VISSTE DU AT...

KLATREPUS
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...det meste innen leker, utstyr og fôr!

...mellom bugnende hyller der du finner...

I denne butikken kan du vandre i timesvis...

...får du råd, tips & kunnskap.

Hos Pets Eiker...

Boye er glad i skiturer, og her prøver han en god 
sele som skal brukes for å trekke Ida på ski!

Ida fintilpasser og justerer selen – den må sitte  helt 
riktig for at Boye skal ha det bra når den trekker.

Med kløv på ryggen får Boye brukt seg mer, han 
må bruke flere krefter – og føler også at han har en 
viktig oppgave. Spesielt når han bærer maten sin!

Både sele og kløv må prøves og tilpasses. 
Hunden kan få belastningsskader hvis den 

blir forhindret i å bevege seg naturlig. Det er 
også viktig at hunden har frie luftveier og at 

utstyret ikke gnager noe sted.

      I LEKEBUTIKKEN
         DRØMMEDAG

PÅ SHOPPING

MED PUSFOR MATEN
MÅ JOBBE...

VISSTE DU AT...

KLATREPUS


