
Veterinærtilsyn hos Hundeskolen Veiviseren (KENNEL) 

Etter ønske fra Neal Wallis, daglig leder ved hundeskolen Veiviseren har 

undertegnede (Veterinær og daglig leder ved Vestby Dyreklinikk AS ) vært på 

inspeksjon for å vurdere dyrenes velferd ved kennelen. 

Undertegnede har i forkant av inspeksjonen, ved to anledninger 19.01.2016, vært 

i kontakt med Mattilsynet( avd. Østfold og Folllo.) Siste samtale med 

førsteinspektør, Veterinær Jørn Våge. ( begge samtaler er loggført hos 

Mattilsynet). 

Ved begge anledninger ble det fremmet et ønske fra undertegnede om å få en 

vurdering fra Mattilsynet, for å sikre at drift er ihenhold til retningslinjer. 

Neal Wallis har også etter eget initativ kontaktet mattilsynet for å få en vurdering. 

Mattilsynet har på nåværende tidspunkt ikke behov for å foreta en slik inspeksjon, 

utifra den informasjon de har blitt presentert med. 

Undertegnede ble allikevel anmodet å foreta en vurdering av tilstand ved kennel. 

Temperatur av de ulike avdelingene som hovedfokus. 

Ved Inspeksjon 

Inspeksjon ble foretatt i en periode med ekstremkulde. Utetemperatur ved 

hundeskolen: -20 grader kl 14.30 

Kennel fremstår som ren og ryddig. Det er komfortabel innetemperatur. De 

ansatte som arbeider I kennelen går uten yttertøy inne. 

Kennel ansatte måler temperatur 3 ganger daglig i de ulike rommene. Siste gang kl 

20.30-Alle målingene er loggført. 

Ved inspeksjon ble det foretatt temperaturmålinger av romtemp og gulv i de ulike 

avdelingene. 



Valpeavdelingen: 

Valper- ca 8 uker: Livlige, imøtekommende og glade valper. 

Rommmet er rent. Valpene har aktivitetsleker og myke liggeplasser. 

Gulvet måler temp: 21 grader, Romtemp: 15 gader, i tillegg varmelampe. 

For at hundene kan slippes lett ut fra bur til luftegård, er det i hvert burrom 

metalldør med glass. I kulden dannes det et islag på døren. Dette kan igjen skape 

trekk. Dette skyldes høytrykkspyling ved rengjøringen og kondens. 

For å løse problemet har Veiviseren etter eget initativ valgt å moppe gulvet 

istedenfor å høytrykkspyle i periode med ekstremkulde. 

Alle hunder som skal luftes fra denne avdelingen, slippes ut og inn gjennom en 

dør, hvor is skrapes bort regelmessig. 

Valp i isolasjon vI kjøkken: 

Valp er imøtekommende og blid når døren åpnes. Har leker og mykt 

liggeunderlag. 

Valpen har vært til gjentatte behandlinger og kontroller ved Vestby Dyreklinikk. 

Hunden har respondert fint på behandling. 

Romtemp 16, 5-17 grader. Varme i gulvet i hht retningslinjer. 

Lille kennel: 

Gulvvarmen varierer fra 16,1-22,5, romtemperatur 13. 

Voksne hunder i bur. I et av burene er operert hund til oppstalling .. 

Kroppstemperatur måles til 37,S grader. ( Denne hunden flyttes til eget 

oppstallingsrom selvom målinger er etter retningslinjer. ) 



Hundene i kennelen er blide og imøtekommende. Det er liggeunderlag i alle bur. 

Noen av hundene er ute i luftegård. Ved temperaturer som I dag, opplyses det om 

at luftetiden er begrenset til et minimum- 10-15 min. 

Stor kennel: 

Kennel for hunder i trening. Friske, voksne hunder. 

De hundene som står på kennelen er blide og imøtekommende. Flere av hundene 

er ute i trening. 

Romtemperatur måles til 12,3. Gulvet måles til 8 grader i bur. 

Det opplyses om vannbårne varme i gulvet. 

Hundene har liggeplass som bygger ca 5 cm over gulvet og madrass. 

Ekstra varme er satt inn i kennelen. 

Plan: Ta rektal måling av alle hundene i morgen tidl. 

Tilbakemeld fra kennel 20.01.2016: Alle hundenes rektale temperatur målt 

mellom 37,S og 37,9 

Romtemperatur 20.01.16 ca 06.30 : 16 grader. 

Stallen: 

Kennel for hunder i trening. Friske voksne hunder. 

Hundene er glade og imøtekommende. 

Romtemp 10,4 

Gulv varierer fra 6,6-11 

Alle hundene har liggepute. 



Plan: Sette inn ekstra varme i bygget for å få opp romtemperaturen noe. 

Romtemp ligger innenfor retningslinjer 

Sluttvurdering: 

Forholdene I kennelen er vurdert å ligge innenfor de retningslinjer som anbefales. 

Ref: Tilsynsveileder hund . Utarbeidet for TA av prosjekt dyrevelferd, aug 2014. 

Varmen har nå blitt justert opp ytterligere. Rom og gulvmålinger er høyere enn 

det fremkommer av rapporten. Dokumentasjon er sendt undertegnede. Logg er 

ført. 

Pt har ikke Hundeskolen Veiviseren selv direkte mulighet til å regulere varmen i 

kennel. Termostat er plassert I hovedhus hvor hundeskolen ikke lenger har tilgang. 

Det anbefales tilgang for daglig leder å regulere temperaturen selv. 

Vestby Dyreklinikk har hatt samarbeid med hundeskolen veiviseren i snart 10 år. 

Undertegnede har vært på kennel ved mange anledninger. Forvertsamlinger, 

vaksineringer /helskontroller og id- chip merking av valper. 

De fremstår som seriøs aktør som fremmer god dyrehelse. De viser at de ønsker 

friske, fornøyde hunder som videre kan brukes til opptrening av fører- og 

Servicehunder. 

De rådfører seg med veterinær ved sykdom, skader eller annet og følger 

anbefalinger og instrukser som angitt. 

Dato: 20.01.2016 

Kristin Engesæth li 
Veterinær, Vestby Dyreklinikk AS 


