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1. INFORMASJON OM ILDER
Organisasjoner, foreninger, klubber osv:


Norsk Ilder Forening (NIF):
www.ilder.no

Norges eneste ilderforening i skrivende stund. Foreningen jobber for å spre kunnskap
og informasjon om ilderen, yte bistand til ildereiere, veterinærer og andre
ilderinteresserte. Og generelt jobbe for ilderens velferd i Norge.
På Norsk Ilder Forenings hjemmeside finner man informasjon om ilder,
diskusjonsforum hvor man kan treffe mennesker med god og lang erfaring med ilder
og annonser for kjøp/salg/omplassering av dyr og utstyr.
Norsk Ilder Forening er derfor et godt sted å starte når man tenker på å gå til
anskaffelse av ilder, eller om man trenger råd angående ildere man allerede har.


American Ferret Association (USA):
www.ferret.org



The British Ferret Club (Storbritannia):
www.britishferretclub.co.uk



Dansk Ilder Forening (Danmark):
www.ilder.dk



Svenska tamillerföreningen (Sverige):
http://svenskatamillerforeningen.se/



Skaraborgsillern (Sverige):
www.skaraborgsillern.se



Svenska Illervänner (Sverige):
www.illervanner.se

Ilderutstillinger:
Det arrangeres jevnlig ilderutstillinger i Norden. Norge har i skrivende stund 5 aktive,
årlige ilderutstillinger. Ilderutstillinger er en flott møteplass for ilderinteresserte
generelt og ikke bare for de som ønsker å stille ut dyrene sine.
Alle ildere kan delta på utstillingene da det ikke stilles noen krav til stamtavle,
oppdretter og lignende. Men det er også mye annet som skjer på en ilderutstilling.
Loddsalg, diverse konkurranser og salgsboder er noen av tingene man kan glede
seg over.
Oversikt og informasjon om de ulike utstillingene i Norge og Norden finnes på Norsk
Ilder Forenings hjemmeside www.ilder.no.
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Ilderutstillinger i Norden:
Norge:
 Indianerilder'n
Webside: http://www.indianerildern.com


Nidaros Ilder
Webside: http://www.nidarosilder.no



Roseilder’n
Webside: http://www.roseildern.com



Viking Ilder’n
Webside: http://www.vikingildern.no



Vinter Ilder’n
Webside: http://www.vinterildern.com



Sankthansildern
Webside: http://www.sankthansildern.piczo.com/

Sverige:
 Flygande Iller’n
Webside: http://www.skaraborgsillern.se


Iller Thriller
Webside: http://www.skaraborgsillern.se

Danmark:
 Dansk ilderutstilling
Webside: http://www.ilder.dk/


Very Important Ferrets
Webside: http://vif-udstilling.dk/

Ildertreff:
Ildertreff er stort sett åpne treff der alle som er interessert i ilder er velkomne. Dette er
sosiale møteplasser der man lett blir kjent med andre og der man kan få hjelp til ting
man lurer på. Det arrangeres ildertreff i Norge med jevne mellomrom. Noen
arrangeres av Norsk Ilder Forening, mens andre arrangeres av privatpersoner.
Mange reklamerer for slike treff på Norsk Ilder Forenings webside www.ilder.no
Diskusjonsforum:
Diskusjonsforum er en fin måte å komme i kontakt med andre ildereiere og andre
ilder interesserte på. Forumene er ment som en plass der man kan dele kunnskap og
erfaringer med hverandre. Det finnes mange forum på diverse språk i en rekke ulike
land verden over.
Eksempler på noen nordiske ilderforumer:
 www.ilder.no/forum (norsk)


www.ilderforum.com/forum (norsk)
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www.ilderkliken.dk (dansk)



www.ilderforum.dk (dansk)



www.illercafe.com (svensk)



www.iller.ifokus.se (svensk)

Dersom du søker på internett vil du finne mange flere.
Litteratur:
Gode generelle bøker om ilder og ilderhold:
 James MacKay:
”Complete Guide To Ferrets”
ISBN: 9781853104336


Kim Schilling:
”Ferrets For Dummies”
ISBN: 9780470139431

Gode bøker om sykdom/helse/biologi:
 James Fox:
”Biology & Diseases Of The Ferret”
ISBN: 9780683300345


John Henry Lewington:
”Ferret Husbandry, Medicine & Surgery”
ISBN: 9780702028274

Gode bøker om ilderavl, oppdrett og genetikk:
 James MacKay:
”Ferret Breeding”
ISBN: 9781904057567


John Henry Lewington:
”Ferret Husbandry, Medicine & Surgery”
ISBN: 9780702028274

Nordiske bøker om ilder:
 Karina Anee Købke:
”Ilderen som kæledyr” (dansk)
ISBN: 8778420679
Dette er nå den eneste boken som er skrevet/oversatt på nordisk språk og som
fortsatt er i salg. Boken tar for seg ilderen som kjæledyr og inneholder en rekke
flotte illustrasjoner.
Det er svært få bokhandlere som fører bøker om ildere her i landet. Noen
dyrebutikker har et lite utvalg av bøker, men det letteste er å kjøpe de på internett.
Eksempler på nettbokhandlere som selger ilderbøker er:


www.tanum.no (norsk)
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www.amazon.com (amerikansk)



www.amazon.co.uk (engelsk)

Butikker som selger ilderutstyr:
Det er ikke mange dyrebutikker som spesialiserer seg på ildere i dag. De fleste
butikkene som har valgt å satse på ildere finner man i dag på internett.

Eksempler på gode nettbutikker er:


www.zooper.no (Norge)



www.amhs-illertorg.se (Sverige)



www.klarsferrets.se (Sverige)



www.hagsatrazoo.se (Sverige)



www.kirstensdyrebutik.dk (Danmark)



www.ferretstore.com (USA)



www.ferretdepot.com (USA)



www.ferretcouture.co.uk/ (England)



http://www.ferretshop.com.au/ (Australia)

Informasjonssider om ilder på internett:
www.ferretcentral.org (USA)
Oversiktsside med linker til en rekke gode informasjonssider om ilder. Sidene er i
hovedsak skrevet på engelsk, men linker også til sider på andre språk, deriblant
svensk.

HUSK Å FORNYE DITT EGET MEDLEMSKAP FOR 2010
Minn alle dine ildervenner også om å huske på dette!!!!
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2. HISTORIE
Tidligere var ilderen ganske vanlig i Norge. Slik måren jaktet på ekorn og egg i
trærne, oteren fisk i elvene, jerven reinsdyr på fjellet og røyskatten mus i steinurer,
jaktet ilderen på mus, frosk og egg i lyng og kratt skogbunnen. Utover 1900-tallet gikk
antallet vill ilder dramatisk ned på grunn av jakt; skinnet dens var ettertraktet samt at
den ble sett på som et skadedyr. I tiden rundt 1950 – 60 ble det i gjennomsnitt
utbetalt skuddpremie på ca 1000 ildere per år. I dag er ilderen fredet i Norge.

Figur 1

Utstoppet villilder (Skogbruksmuseet, Elverum)
Høyde ca 30 cm og lengde ca 60 cm

I første halvår av 1900 var det også ilderfarmer på lik linje med minkfarmer. I 1934
var det for eksempel ca 2300 ildere i farmer i Østfold og Akershus. Ildere som rømte
fra pelsfarmene krysset seg tidvis med villilderen. Det antas at de eksemplarene som
lever vilt i Norge i dag delvis stammer fra rømte pelsdyr.
Det hersker en viss tvil om hvor lenge ilderen har vært domestisert, men de fleste er
enige om at det dreier seg om minst om lag 2000 år. Den første kjente illustrasjon vi
har av ilderen som jaktdyr daterer seg tilbake til 1300-tallet.
Før dette har ilderen mange steder levd i symbiose eller mutualisme, et uforpliktende
samliv hvor begge parter drar fordel av sameksistensen. Ved Vistehulen på Jæren er
det funnet beinrester fra ilder som stammer tilbake til ca. 9000 før Kristus. Dette er
avdekket ved utgraving og analyser av metertykke avfallshauger, eller
søppeldeponier, dersom en ønsker å si det slik. Man antar som overveiende sikkert
at ilderen ikke var steinaldermenneskets mat, men at de restene som er funnet
stammer fra dyr som fant seg føde ved disse avfallsplassene. Ilderen var neppe et
kosedyr for steinaldermennesket. Ilderen hadde gevinst av å bo nært mennesket da
dette ga den lett mattilgang fra kjøtt- og fiskerester som ble kastet, og mennesket
hadde fordel av ilderen ved at den holdt avfallsplassen fri for stinkende avfall, samt
holdt rotter og mus unna.
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Tradisjonelt har ilderen vært brukt til kaninjakt, men den har også vært brukt i
medisinsk forskning (først fremst i forskning på influensa og andre virussykdommer),
i pelsproduksjon, skadedyrbekjempelse og som kabeltrekkere. De fleste kjenner
imidlertid ilderen i dag som et selskapsdyr.
Ildere blir fremdeles brukt til kaninjakt, først og fremst i Storbritannia. Jegeren slipper
ilderen ned i et kaninhull og legger et nett over utgangen. Ilderens jobb er å skremme
kaninen ut av hullet slik at den fanges i nettet. Deretter avlives kaninen av jegeren.
Ilderen har også vært brukt i en noe spesiell idrett kalt "ferret legging", en idrett som
selvsagt i all hovedsak har blitt utøvd på de britiske øyer. Konkurrentene ifører seg
vide bukser som snøres sammen nederst, slipper en ilder ned i hvert buksebein, og
strammer buksen rundt livet. Deretter er målet å klare å stå stille lengst mulig med
ilderne i buksebeinene. Det bør nevnes at en av reglene er at ilderen skal ha et
komplett tannstell, samt at rekorden fra 1983 er på 5 timer og 26 minutter, og ble satt
av en 72 år gammel mann fra Yorkshire.

Figur 2

Tamilder
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3. BIOLOGI OG GENETIKK
Opprinnelse
Den domestiserte ilderen er et rovdyr i familien mustelidae, eller mårfamilien, og er i
slekt med blant annet jerv, grevling, skunk, mink, mår, oter, røyskatt og snømus.
Mårfamilien omfatter 22 slekter og 56 arter, fordelt på 5 underfamilier, og går også
under betegnelsen mustelilder.
Den tamme ilderens vitenskapelige navn er foreløpig uavklart, men det har innen
vitenskapen vært vanlig å bruke betegnelsene Mustela Putorius om villilderen og
Mustela Putorius Furo, eller bare Mustela Furo, om tamilderen. En av årsakene til at
tamilderen enda ikke har fått avgjort sin plass i zoologien er at man er usikker på
opphavet. Noen vitenskapsmenn mener den er en domestisert utgave av den
europeiske villilderen (Mustela Putorius), andre mener tamilderen er en blanding av
denne, steppeilderen (Mustela Eversmanni) og/eller svartfotilderen (Mustela
Nigripes). Studier av hodeskallen hos tamilderen tyder på at i alle fall steppeilderen
kan være en av forfedrene, da tamilderens hodeskalle ligner dennes.
Utover dette er det liten biologisk forskjell på den ville og den tamme ilderen. I
naturen har ilderen sitt habitat i utkanten av skogområder og i buskrike områder nær
vassdrag. Den er en utpreget kjøtteter og hovedføden består først og fremst av
amfibier, smågnagere og åtsel, men den spiser også gjerne småfugler, krypdyr, egg,
frukt og bær, alt avhengig av alderen på dyret og hva den har tilgang på. Ilderen er
både dag- og nattaktiv.
Anatomi og fysiologi
I likhet med de fleste andre arter i mårfamilien har ilderen en langstrakt og slank
kropp, med korte muskuløse bein og en lang hale, perfekt for å jakte i trange tunneler
under jorden. Skjelettet består av om lag 200 bein, og er bygget for maksimal
smidighet, fleksibilitet og styrke. Den lange flate hodeskallen bidrar både til dette,
samt til å gi mest mulig kraft til bittet.
Hodeskallen er nesten dobbelt så lang som den er bred, og kjeven er festet omtrent
halvveis ned på kraniet. En ildervalp har 28-30 melketenner som byttes ut når valpen
er 7-11 uker gammel. En voksen ilder har ideelt 34 tenner: 12 er små fortenner
(antallet kan variere, manglende og ekstra tenner er vanlig) som den i hovedsak
bruker til pelsstell, og 4 utgjør de lange hjørnetennene. I tillegg har den 12 forjeksler,
der de fleste andre rovdyr har 16, og 6 jeksler. Forjekslene og jekslene brukes til å
bearbeide mat.
Ilderen fremstår som svært nærsynt og har dårlig dybdesyn. På kort avstand ser den
til gjengjeld meget bra, samt at den har et godt utviklet sidesyn. I tillegg har den
utmerket luktesans og hørsel, og den hører på et bredere spekter enn for eksempel
mennesker. Ilderen har også lange værhår både i ansiktet og på frambeina som den
bruker for å føle seg fram.
Ilderen har en utpreget kjønnsdimorfisme, noe som viser seg i at hannen er mye
større enn tispen, ikke unormalt kan hannen være dobbelt så stor. Normalvekt for en
tispe ligger på mellom 0,6 og 1,2 kg, mens hannene gjerne veier mellom 1 og 2,2 kg.
På hver side av analåpningen har ilderen luktkjertler. Disse bruker den til å utskille et
illeluktende sekret dersom den blir svært oppspilt eller skremt.
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Normal kroppstemperatur for en ilder ligger på mellom 38-40 grader celsius, og
hjertet slår mellom 215 og 260 slag i minuttet.
Genetikk
Ilderens cellekjerner inneholder arvestoff som er fordelt på 40 kromosomer.
Kromosomene er ordnet i 20 par, i hvert av parene er et kromosom arvet fra mor, og
det andre fra far. 19 av parene er såkalt autosomale, mens det siste paret utgjør
kjønnskromosomene X og Y. Tisper har to X-kromosom, hanner et X- og et Ykromosom. Det samlede arvestoffet i cellen kalles genom, men dessverre er lite av
ilderens genom kartlagt.
Hvert kromosompar inneholder tusenvis av gener som fører til bestemte egenskaper
hos ilderen. Alle gener foreligger parvis, ett på hvert kromosom i et kromosompar, det
ene genet kommer fra mor og det andre fra far. Unntaket er gener som finnes på
hannens kjønnskromosomer. En variant av et gen kalles en allel.
Endringer, eller mutasjoner, kan imidlertid oppstå i genet, enten ved ren tilfeldighet
eller på grunn av ytre påvirkning. Noen mutasjoner kan gi sykdomsdisponerende
genfeil, mens andre ikke trenger ha noen funksjonell betydning.
Arvegang
Et gen kan være enten dominant eller recessivt. Et dominant gen kommer til uttrykk
uansett hvordan det tilsvarende genet i det andre kromosomet i paret er. Et recessivt
gen kan ikke komme til uttrykk, hvis ikke det tilsvarende genet i det andre paret også
er recessivt.
Ved regulær autosomal dominant arvegang kan sykdomsdisposisjonen nedarves
gjennom hver generasjon. Autosomal betyr at genet som nedarves er lokalisert på et
av de 19 kromosomparene som ikke er kjønnskromosompar. Sannsynligheten for at
et avkom arver sykdomsanlegget dersom en av foreldrene har det er 50%. Ikke alle
som arver sykdomsanlegget utvikler sykdommen, og det kan se ut som om den
hopper over generasjoner.
Ved autosomal recessiv arvegang er begge foreldrene bærere av et sykdomsgen, og
avkommet arver et gen fra hver av foreldrene. Avkom av foreldre som begge er
bærere har 25% sjanse for å arve begge sykdomsgenene. Ved autosomal recessiv
arvegang kan sykdomstilfellene lett oppfattes som enkeltstående og tilfeldige.
Foreldrene trenger ikke nødvendigvis være i slekt for at sykdommen skal kunne
nedarves, men sannsynligheten for slik sykdom øker dersom foreldrene er nære
slektninger.
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4. FORDØYELSESSYSTEM, KOSTHOLD OG ERNÆRING:
Fordøyelsessystem:
Ilderens fordøyelsessystem er typisk for kjøttetere og består av store organer som
befinner seg i buken. Fordøyelsessystemet bryter ned maten slik at kroppen kan
absorbere den. Overflødig mat skilles ut via urin og avføring. Ilderens
fordøyelsessystem starter med munnen, som er stor sammenlignet med dyrets
størrelse, og slutter ved endetarmsåpningen. Magesekken er tøyelig og kan romme
store mengder mat. Ilderen har en rask metabolisme og et kort fordøyelsessystem,
noe som betyr at den må spise ofte, gjerne hver tredje eller fjerde time hele døgnet.
Dette må du som eier være oppmerksom på og sørge for at den får tilstrekkelig
tilgang på mat døgnet rundt.
Vann:
Ilderen skal ha tilgang til friskt og rent vann hele døgnet.
Alt vann må byttes ut en gang per døgn enten det serveres fra vannflaske eller
vannskål. Har du tid og mulighet så setter de fleste ildere pris på å få nytt vann
morgen og kveld.
Alle skåler og flasker må vaskes godt en gang per døgn når vannet byttes ut ellers
kan bakterier raskt bygge seg opp.

Figur 3

Ilderen skal ha tilgang til friskt og rent vann hele døgnet.

Melk:
Det anbefales å unngå alle typer melk til alle slags voksne pattedyr, uansett art.
Voksne dyr trenger ikke dyremelk, uansett hva slags dyr den kommer fra.
Dersom det likevel gis melk til yngre ildere, er kumelk ikke sunt for ilder og bør ikke
gis overhodet. Kattemelk, sauemelk eller geitemelk kan være et alternativ, men bruk
av melk må kun forekomme av og til i små doser. Melken kan gjerne vannes ut ca. 50
% med vann for å tynne den ut litt.
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Oversikt over nødvendige næringsstoffer ilderen trenger:









Proteiner.
Fett.
Kalsium.
Fiber.
Karbohydrater.
Vitaminer.
Mineraler.
Vann.

Næringsbehov:
Valper og unge ildere bør få minimum 35 % proteiner, mens eldre og mindre aktive
ildere kan få ned mot 30 % proteiner. Valper og tisper som oppfostrer valper bør få
nærmere 40 % proteiner. Proteiner som passer for ilder finnes i kjøtt, egg og melk.
Proteiner er viktig for vekst, energi og vedlikehold av vev.
En del tyder på at ildere som får en diett bestående av en høy prosentandel proteiner
og fett, ikke trenger karbohydrater. Karbohydrater finnes ellers i tørrfôr, planter og fra
innholdet i magesekken til dens byttedyr. Karbohydrater gir kroppen varme og
materiale for vekst.
Ilderens diett bør bestå av ca. 20 % fett. Fett gir kroppen energi.
Fiber sørger for at fordøyelsessystemet fungerer optimalt.
Ilderen er en kjøtteter:
Ilderen er en primitiv kjøtteter. I naturen spiser den hele byttedyret. Den beste og
mest naturlige dietten for en ilder er altså å gi den hele dyr som for eksempel:






Kanin.
Kylling/høns.
Mus.
Rotter.
Osv.

En del dyrebutikker selger dette i frossen tilstand.
Dersom man ikke har tilgang til denne typen mat eller man synes det er litt for
”ekkelt” å gi slik mat, kan man gi den vanlig kjøtt fra matbutikken/slakteren som for
eksempel:





Svinekjøtt.
Storfekjøtt.
Saue/lammekjøtt.
Fjærkre.

Gnaging på kjøttbein er både morsomt for ilderen og sunt for den, spesielt bra er det
for tenner og tannkjøtt. Sørg derfor for at ilderen får gnage på kjøttbein jevnlig.
Husk at alt kjøtt må serveres uten noe form for krydder/tilsetninger og det må heller
ikke være røkt/saltet/marinert eller lignende.
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Når man forer ilderen med rått kjøtt kan det være vanskelig å vite om ilderen faktisk
får i seg alle nødvendige næringsstoffer eller ikke. Av denne grunn velger mange å la
tørrfor stå fremme hele døgnet og så gi rått kjøtt én eventuelt to ganger per døgn i
tillegg

Figur 4

Ilderen er en kjøtteter

Tørrfôr:
Ilderen må serveres tørrfôr av høy kvalitet som er tilpasset dens næringsbehov som
fås kjøpt i de fleste dyrebutikker og dyreklinikker. Man må aldri gi tørrfôr kjøpt på
matbutikken da næringsinnholdet i disse ikke dekker ilderens behov. Dyrebutikkene/klinikkene selger ofte tørrfôr fremstilt spesifikt for ilder. I tillegg kan man ofte bruke
tørrfôr fremstilt for katter. Husk å sjekke næringsinnholdet på posen før du kjøper slik
at du får kontrollert at innholdet dekker ilderens behov.
De fleste ildereiere gir 2 – 4 typer ulike tørrfôr som de blander sammen før servering.
Årsakene til dette er å venne ilderen til ulike typer produkter som vil gi følgende
fordeler:


Redusere mulighetene for at ilderen får matallergi noe som kan oppstå hos
ildere som er vant til et snevert kosthold og som så settes på et annet
kosthold.
 Unngå ”krise” dersom en fôrtype plutselig går ut av produksjon eller endrer på
innholdet.
Det kan være vanskelig å finne ett ”perfekt” fôr; dersom man gir ulike typer gode fôr
øker man sjansen for at det totale innholdet blir best mulig for ilderen.
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Våtfôr:
Våtfôr fremstilt for katter/hunder osv bør ikke gis til vanlig, men kan noen
ganger benyttes ved sykdom i samarbeid med veterinær. Dette fordi ilderen
trenger fastere føde som er tilpasset dens tenner, tannkjøtt og
fordøyelsessystem. Videre fordi en del våtfôrprodukter ikke dekker ilderens
næringsbehov.
Variasjon:
Det er meget viktig at ilderen vennes til et variert kosthold fra den er liten. Jo
eldre en ilder er, jo vanskeligere er det å få den til å spise noe nytt. Noen
mener at ilderen bør vennes til mest mulig forskjellige smaker og konsistenser
frem til den er ca. 6 måneder gammel fordi det allerede fra 6 måneders alder
kan bli vanskelig å få den til å smake på nye ting. Ildere som får et ensidig
kosthold kan bli feilernærte og/eller underernærte og kan i verste fall dø av
sykdommer som et resultat av dette. Det er spesielt viktig for de som gir en del
rått kjøtt å huske på dette; en ilder kan ikke leve av bare én type kjøtt.
Snacks:
En ilder har egentlig ikke behov for å få snacks, det er stort sett vi eiere som
synes at dette er en hyggelig og dermed viktig del av det å være ildereier.
Ikke gi følgende snacks:
 Meieriprodukter.
 Sukkerholdige produkter.
 Sjokolade.
 Syrlig/sterk frukt.
Følgende kan gis i meget små doser og kun av og til:
 Frukt (ikke for syrlig/sterk frukt).
 Tørket frukt.
 Grønnsaker.
Følgende kan gis av og til i moderate doser:
Melk for katter, fra sau og fra geit.
Snacks laget spesifikt for ilder.
Kattemalt.
Følgende kan gis daglig i moderate doser:
 Olje.
 Biter av sunt tørrfôr (for eksempel en annen type tørrfôr enn de typene
den spiser til daglig).
Olje:
Olje er sunt for både pels, klør og smidigheten rundt knokler og ledd og kan
derfor gjerne gis daglig i moderate doser. Olje er også det rene
vidundermiddel for å få en ilder til å sitte rolig under for eksempel kloklipping.
Det finnes noen ulike oljer tilgjengelig i dyrebutikker og klinikker, noen laget
spesifikt for ildere og noen for katter og hunder. Eksempelvis: FuroTone,
FerreTone, Dr. Baddakys fiskeolje, hvetekimolje med mer. Kontroller innholdet
før du gir det til ilderen. De typene som inneholder en del usunne elementer
som for eksempel sukker, bør kun gis en sjelden gang i små doser. Les
innholdsfortegnelsen på flasken før du vurderer hvor ofte og mye den kan gis.
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Det sunneste og rimeligste alternativet er imidlertid å blande din egen olje:
 75 % solsikkeolje.
 25 % olivenolje.
Dersom ilderen ikke vil ha denne hjemmeblandede oljen fordi den allerede er
vant til mer smakfulle kommersielle oljer, så bland rett og slett den
kommersielle oljen inn i din egen olje. Redusere så dosen kommersiell olje
gradvis over lengre tid til det kun er solsikkeolje og olivenolje igjen.

Figur 5

Figur 6

Eksempel på snacks

Eksempel på inntak av snacks
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5. HELSE OG SYKDOM
Generelt:
Ilder som dyreart er i utgangspunktet en helsemessig sterk og frisk dyreart, men
dessverre er det slik at i mange deler av verden rammes ildere ofte av ulike
kreftsykdommer. Skandinavia er ikke noe unntak her, faktisk utgjør kreftsykdommer
det største helseproblemet og er den fremste dødsårsaken hos skandinaviske ildere.
Ildere kan også pådra seg andre sykdommer, som for eksempel hjerteproblemer,
men sammenlignet med kreft oppstår slike sykdommer sjeldent.
Vaksiner:
Ildere er i likhet med hunder svært utsatt for valpesyke, en alvorlig og smertefull
sykdom som i nærmest 100% av tilfellene har et dødelig utfall. Det anbefales derfor
på det sterkeste at alle ildere vaksineres mot sykdommen med en vaksine beregnet
på mårdyr. Vaksiner til hund som Canlan og Nobivac har også vært brukt, men det er
ikke bevist at disse gir fullgod beskyttelse til ildere. I Norge bruker man en vaksine
kalt Febrivac Dist., valper under 10 uker skal ha to doser med 14 dagers mellomrom
mens det for valper på over 10 uker holder med én dose. Etter dette skal ilderen
vaksineres én gang per år resten av livet for å ha fullgod beskyttelse.

Figur 7

Vaksinering

Chip-merking:
Dessverre hender det at ildere stikker av fra sine eiere, det er derfor viktig at ilderen
ID-merkes med mikrochip slik at eieren kan kontaktes om noen skulle finne ilderen.
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En slik chip settes inn under huden av veterinær med en sprøyte, som regel i nakken
eller mellom skulderbladene og deretter kan chipen leses av med en skanner.
Pelsstell:
Ildere steller som regel pelsen sin pent selv, og det anbefales at man ikke bader
ilderen for ofte da dette fjerner det naturlige fettlaget i huden. En myk børste eller en
lusekam er et godt hjelpemiddel for å fjerne rusk og møkk fra pelsen, og om ilderen
en sjelden gang skulle trenge et bad anbefales det at man bruker ildersjampo eller
eventuelt en mild olivensåpe uten tilsetningsstoffer. Tørk ilderen godt etter badingen
og hold den innendørs til pelsen er helt tørr slik at den ikke risikerer å bli forkjølet.
Tannstell:
De fleste ildere får i løpet av livet tannstein, og om ikke denne fjernes kan det føre til
at ilderen får tannkjøttbetennelse. Tannkjøttbetennelse er svært vanskelig å få bukt
med og i de fleste tilfeller må de affekterte tennene trekkes. Det anbefales å ta med
ilderen til veterinær for å få renset tennene skikkelig en gang i året til en gang annet
hvert år, etter individuelt behov.
For å forhindre oppbygging av tannstein hos ilderen kan man jevnlig gi dem kjøtt og
bein å tygge på, som tørkede oksestruper eller kyllingvinger. I tillegg kan man pusse
tennene på ilderen med en liten børste, for eksempel en tannreguleringsbørste. Man
kan bruke tannpasta for ilder eller katt, men bare lunkent vann fungerer også fint.

Figur 8

Tannstell

Klør:
Ilderen har klør som vokser hele tiden og som derfor trenger en klipp med jevne
mellomrom. Klørne skal klippes med en god og skarp klosaks. Inni kloen ligger en
rød nerve, vær forsiktig så du ikke klipper over denne. Ideelt skal kloen nå nesten
eller akkurat ned til bakken når ilderen står oppreist. For lange eller flisete klør kan
sette seg fast i sengetøy og andre stoffer, og kan føre til at ilderen brekker eller river
av en klo, og både for lange eller korte klør kan over tid gi ilderen dårlig holdning på
grunn av feil ganglag.
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Figur 9

Klipping av klør

Ørerens og øremidd:
Ørene hos ilderen bør også renses med jevne mellomrom for å unngå at den får for
mye ørevoks. Vanlig ørevoks er rødbrun, mengde varierer fra ilder til ilder. Bruk olje
eller ørerens uten alkohol, spesielt beregnet for katt eller ilder, når du skal rense
ørene. Vanlig matlagingsolje og jordnøttolje fungerer veldig bra som ørerens, er både
mild og billig og irriterer ikke øret selv ved ofte bruk. Dypp en q-tips i oljen eller
ørerensen og tørk over de ytre delene av øret. Ikke stikk q-tipsen inn i øregangen til
ilderen. For å rense øregangen bruk en flaske med tynn tut eller en sprøyte, drypp litt
olje eller ørerens ned i øret på ilderen, og masser litt utenpå øret etterpå.
Har ilderen mye eller veldig mørk ørevoks kan det være den har øremidd. Øremidd er
en parasitt som svært lett sprer seg fra dyr til dyr. Hvis en ilder har øremidd kan man
bare gå ut fra at alle ilderne den bor sammen med også har dem. Om det ikke blir
behandlet kan mye øremidd føre til infeksjon og i verste fall hørselstap hos ilderen.
Om du mistenker at din ilder har øremidd, ta kontakt med veterinær. Øremidd kan
enten behandles hos veterinær eller hjemme, med dråper som dryppes i nakken på
ilderen.

Figur 10

Ørerens
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Forkjølelse/influensa:
Ildere er svært mottakelige for influensavirus og de fleste typer influensavirus kan
smitte fra mennesker til ilder. Symptomene er også de samme som hos mennesker,
rennende nese og øyne, nysing og hoste, og slapphet og feber. En lett influensa går
vanligvis over av seg selv etter 5-10 dager, men i enkelte tilfeller kan det oppstå
komplikasjoner som kan gi dødelig utfall, da først og fremst for svært unge eller
gamle dyr, eller dyr med nedsatt immunforsvar. Ta kontakt med veterinær
umiddelbart dersom ilderen er svært varm, slapp eller medtatt, om den hoster mye
eller har problemer med å puste, eller om væsken fra nese og øyne blir tyktflytende
og gulaktig.
Mage- og tarmsykdommer:
Mage- og tarmproblemer er vanlig hos ilder. En endring i diett eller stress kan for
eksempel føre til lett diaré og misfarget avføring, og vil som regel være forbigående.
Pass på at ilderen får i seg nok væske og at den ikke blir dehydrert. Zoolac er
melkesyrebakterier som fås kjøpt hos din veterinær og hos enkelte dyrebutikker, og
som har en gunstig effekt på tarmproblemer. Ta kontakt med veterinær om ilderen
ikke viser tegn til bedring etter noen dager eller om tilstanden forverres. Langvarige
mage- og tarmproblemer kombinert med svart, tjæreaktig avføring kan også indikere
magesår.
Forstoppelse på grunn av fremmedlegeme i tarmen, såkalt tarmobstruksjon, er
dessverre også et vanlig problem hos ilder. Dette kan være alt fra biter av leker,
skosåler eller ørepropper som ilderen kan ha tygget på. Vanlige symptomer er
slapphet, manglende matlyst, diaré og problemer med å få gjort fra seg. En ilder med
tarmobstruksjon trenger medisinsk hjelp så raskt som mulig, så om du mistenker at
din ilder kan ha spist noe som har satt seg fast, ta kontakt med veterinær
umiddelbart.
Binyrekreft:
Årsakene til binyreproblemer kan være flere, men den vanligste er kreftsvulster i den
ene av ilderens to binyrer. Symptomer på binyresykdom inkluderer kraftig hårtap som
sprer seg fra haleroten eller midt på ryggen, brunstadferd hos kastrerte dyr og
oppsvulmet vulva hos steriliserte tisper. Hanner kan også få vanskeligheter med å
urinere på grunn av forstørret prostata. Andre tegn kan være slapphet, muskelsvinn
og huden kan bli tynnere. På grunn av hormonproduksjon inntrer symptomene gjerne
på våren, og de kan avta eller forsvinne helt når vinteren kommer.
Behandling av binyrekreft innbefatter først og fremst operasjon for å fjerne hele eller
deler av den affekterte binyren. Om operasjon er uaktuelt kan man behandle
symptomene for eksempel med et hormonimplantat kalt Suprelorin.
Kreft i bukspyttkjertelen (insulinom):
Insulinomer er små kreftsvulster i bukspyttkjertelen, noe som medfører at denne
produserer en økt mengde insulin. Insulin regulerer produksjonen av blodsukker og
økt insulinproduksjon fører til et lavt nivå av blodsukker. Ildere med et for lavt
blodsukkernivå vil få anfall hvor de blir fraværende, slappe og ustabile i bakbeina, økt
spyttproduksjon fører til sikling, og i verste fall kan disse anfallene føre til at ilderen
går inn i koma og dør.
Alternativer til behandling av insulinom er operasjon for å fjerne hele eller deler av
bukspyttkjertelen, eller om operasjon ikke er aktuelt kan man behandle symptomene
med kortisolsteroider som stabiliserer blodsukkeret. I tillegg bør man legge om

Side 20 av 64

kostholdet til ilderen til et kosthold bestående av mest mulig fett og proteiner. Rått
kjøtt, Hills A/D våtfor og Hills M/D tørrfor er gode alternativer til fôr for ildere med
insulinom.
Lymfekreft (lymfom):
Lymfom, også kalt lymfosarkom, er en betegnelse på kreftsykdommer i
lymfesystemet. Det er i hovedsak to varianter av lymfom som først og fremst rammer
ildere, den ene er klassisk kronisk lymfekreft som gjerne inntreffer når ilderen er
mellom 5 og 7 år, den andre er en mer akutt variant som først og fremst rammer
ildere opp til 2 år gamle. Denne ungdomsvarianten er vanligvis svært aggressiv og
sprer seg som regel raskt til andre organer. Begge typene har et varierende
sykdomsbilde, men den første typen har ofte et lengre sykdomsforløp og vil vanligvis
først i senere stadium spre seg til organer som lever, nyrer, lunger og milt og vil til
slutt føre til organsvikt hos dyret. Det finnes også andre typer lymfom som kan
ramme andre organer, som huden, øyehulen og spiserøret.
De vanligste symptomene på lymfom er hovne lymfekjertler, forstørret milt, nedsatt
allmenntilstand, manglende matlyst og vekttap, samt pusteproblemer.
Ungdomsvarianten har ofte færre symptomer enn den klassiske varianten av lymfom.
Lymfom kan sjelden opereres, men kan behandles med cellegift, noe som kan
forlenge livet til ilderen med et halvt til 3 år. Symptomene kan behandles med
kortisolsteroider.

VERVING AV MEDLEMMER TIL NORSK ILDER FORENING
NIFs vedtekter, § 2 Formål:





Spre informasjon, kunnskap og forståelse om ilderen som kjæledyr i Norge.
Sette standard for avlsarbeid og ilderhold.
Yte bistand til ildereiere, veterinærer og ilderinteresserte.
Generelt fremme ilderens velferd i Norge.

Dersom NIF skal klare å leve opp til formålet nedfelt i vedtektene, er det avgjørende
at vi klarer å bygge opp en sterkest mulig organisasjon som kan gi tyngde,
argumenter og påvirkningsmuligheter i forhold til for eksempel Mattilsynet,
forsikringsselskaper, flyselskaper, veterinærorganisasjoner etc. NIF er forpliktet til å
arbeide for å heve vilkårene generelt for ilderhold, noe som igjen gir mer forståelse
om ilderen som kjæledyr i Norge
Gjennom den informasjon og kunnskap en sterk ilderforening kan legge for dagen,
kan vi yte generell bistand til ildere, ildereiere og ilderinteresserte.
En sterk forening krever at vi har mange medlemmer.
Styret i NIF har derfor satt i gang en vervekampanje for at medlemsantallet skal stige.
I den forbindelse ønsker styret å premiere alle som gjennom dette bidrar til at
nye medlemmer melder seg inn.
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6. ALDERDOM OG DØD
Hva er en ”gammel” ilder?
På norske utstillinger regnes en ilder for å være veteran fra det året den fyller 5, men
dette er ikke noe fasitsvar. Ildere eldes gradvis, og aldringsprosessen er individuell
fra ilder til ilder. Hos noen starter den allerede i 3-4-årsalderen, mens andre igjen
eldes saktere. Noen fysiske og mentale kjennetegn på at din ilder blir eldre kan være:





Den sover gjerne mer enn den gjorde tidligere, og er ikke like interessert i å
leke. Samtidig blir mange ildere gjerne mer kosete med årene.
Den mister muskelmasse, særlig viser dette seg i at den blir tynnere over
skuldrene, ryggen og hoftepartiet.
Hjørnetennene blir gradvis mer gjennomsiktige og tannkjøttet trekker seg ofte
litt tilbake.
Pelsen blir gjerne litt tynnere med årene.

Noen av disse kan også være tegn på sykdom, om du er usikker på om din ilder
eldes normalt eller om den er syk, få en ilderkyndig veterinær til å foreta en grundig
helseundersøkelse.
Mange eldre ildere vil også etter hvert gå lei av ungdommens herjinger, og de kan bli
stresset av yngre og mer aktive dyr. Om din ilder bor sammen med yngre ildere, og
den viser tegn på stress eller misnøye, kan det være en idé å gi den gamle mer tid
for seg selv.
Eldre ildere og sykdom
Dessverre er det sjeldent at en ilder lever hele sitt liv uten en eller annen sykdom, og
de vanligste sykdommene hos eldre ildere er kreft- og hjertesykdommer. Noen
ganger kan ilderen med fordel gjennomgå en operasjon for å bli frisk, men i mange
tilfeller ønsker ikke veterinærer å operere eldre ildere. For det første vil ofte selve
inngrepet være mer risikofylt enn for et yngre dyr, og om inngrepet skulle være
vellykket vil ofte rekonvalesensperioden være lengre og hardere for en eldre ilder. I
tillegg er risikoen med å legge et dyr under narkose høyere jo eldre dyret er.
Om du er usikker på hva som er best å gjøre for din gamle ilder, spør din veterinær
om råd, han eller hun vil sikkert kunne komme med en fornuftig vurdering av nettopp
din ilders situasjon.
Når er det på tide å ta farvel?
Den absolutt vanskeligste beslutningen man kan ta som ildereier er å avgjøre når det
er på tide å ta farvel. Veldig få ildere dør en såkalt naturlig død, og for de fleste vil
avlivning til slutt være den beste løsningen. Dette gjøres ved at veterinæren først
bedøver ilderen så den ikke kjenner noen ting, for deretter å sette en overdose
anestesi slik at ilderen sovner inn. Dette er en meget human måte for et dyr å forlate
oss på, og for oss eiere kan det hjelpe å tenke på avlivning som et privilegium – en
mulighet til å befri våre kjæledyr fra smerte og lidelse.
Det er likevel et vanskelig valg, på én side vil man gjerne beholde ilderen, mens på
en annen side er det viktigste at ilderen har et godt liv så lenge den er her. En ilder
kan ikke snakke og kan dermed ikke ta avgjørelsen for deg, men om du observerer
ditt dyr nøye vil du nok etter hvert vite når tiden er inne. Om du er i tvil om hva du
skal gjøre, spør en veterinær du stoler på og har tillit til, han eller hun vil nok kunne
hjelpe deg.
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Når ilderen har forlatt oss
Når du har tatt farvel med ditt dyr må du også bestemme deg for hva som skal skje
med det etterpå. Dette kan være greit å ha tenkt over og bestemt seg for på forhånd,
slik at du ikke trenger å ta slike avgjørelser når du kanskje er i sorg eller sjokk.
Først må du bestemme deg for om dyret skal obduseres, og om man skal foreta en
full obduksjon med prøvetaking eller bare få dyret kirurgisk åpnet hos veterinæren for
å få stadfestet om den har noen sykdommer. Mange orker ikke tanken på at noen
skal skjære i deres kjæledyr etter at det har dødd, men man bør ha i bakhodet at det
meste vi har av kunnskap om ildere nettopp kommer fra obduksjon av døde dyr, og
at din veterinær kan lære mye av en obduksjon – noe som kan komme andre ildere til
nytte.
I tillegg må du også bestemme deg for hva du skal gjøre med kroppen til ilderen etter
at den er død. Her har du flere valgmuligheter, du kan enten få ilderen med deg hjem
for å begrave den, eller du kan sende den til kremasjon. Om du velger å kremere
dyret kan du enten bestille separat kremasjon med eller uten urne, eller du kan
sende det til felles kremering. Kjenn godt etter og velg det som føles riktig for deg og
din ilder.

Figur 11

Når ilderen har forlatt oss

Side 23 av 64

7. PELS OG FARGE
Definisjonene for ulike farger og pelstegninger som nevnes her er de som er
gjeldende i Norge. I andre land benyttes det andre og flere kategorier for pels og
pelstegninger, og definisjonen på de ulike fargene og tegningene varierer i enkelte
tilfeller fra de norske definisjonene.
Ildere deles ikke inn i raser, men betegnes ut ifra hvilken pelstype og hvilke farger
den har. Pelstype deles inn i to typer; vanlig korthåret og angora. Korthåret vil si at
ilderen har både underpels og dekkhår, mens angora har lang pels og mangler
underpels. Angora ilder kjennetegnes også ved varierende grad av deformert snute,
med ulik grad av pelsvekst på og i snuten, samt i enkelte tilfeller doble nesevinger.
Fargene deles inn i viltfarget (standard farge), pastell, albino, silver, Dark Eyed White
(DEW) og andre farger.
Viltfarget
Ilderen har hvit/lys underpels med mørke dekkhår. Fargen er mørkest fra halsen og
ned under magen, samt på ben og hale. Øynene er mørke og ilderen har en mørk
maske rundt øynene, over snuten. Snuten kan variere fra naturell til brun. Fargen blir
gjerne lysere om vinteren og masken kan nesten forsvinne helt. Når ilderen skifter til
sommerpels vil den bli mørkere og masken vil bli markant igjen.

Figur 12

Viltfarget
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Pastell
Ilderen har en lys beige/hvit/creme underpels og beige/brune/sandfargede dekkhår
som kan variere i ulike toner. Den har i likhet med viltfarget ilder også maske, men
denne er mindre synlig hos pastell. Øynene er mørke og snuten kan variere fra
naturell til lys brun.

Figur 13

Pastell

Albino
Ilderen har hvit pels og røde øyne på grunn av manglende pigmentering. En albino
hanne som er i brunst vil bli gulaktig i pelsen, dette vil vedvare så lenge den er i
brunst. Snuten er naturell.

Figur 14

Albino
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Silver
Ilderen har hvit/gulaktig underpels og hvite/lysegrå/mørkegrå dekkhår om hverandre.
En silver kan være helt mørk grå, men den kan også være helt lys med kun få mørke
hår. Silveren blir lysere jo eldre den blir. I likhet med viltfarget og pastell har også
silveren maske, men den er av og til lite synlig. Øynene er mørke og snuten naturell
eller brun.

Figur 15

Silver

Dark Eyed White (DEW)
Ilderen er helt hvit, den skal ikke ha ett eneste mørkt hår. Snuten er naturell og
øynene er alt fra mørk brune, grå/blå til sorte.

Figur 16

Dark Eyed White (DEW)
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Andre farger
Ildere som er jevnt fordelt mellom to fargedefinisjoner, og som ikke kan plasseres i en
av de ovennevnte kategorier.

Figur 17

Andre farger

Pelstegninger
Mitt/tomte og blaze
Mitt, som på engelsk betyr vott, vil si at ilderen har hvite/creme-fargede labber, helst
like tegninger på alle fire labber. Tomte innebærer at ilderen har et lyst ”skjegg” under
kjeven og nedover halsen. Blaze er en hvit fargetegning på hodet. Tomte/mitt og
blaze kan forekomme hos alle fargene.

Figur 18

Blaze
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8. FØR ILDEREN KOMMER I HUS
ALLERGI:
Ilderen har et ufortjent rykte på seg for å være allergivennlig. Dette stemmer
dessverre ikke. Noen reagerer på f.eks. hund og ikke ilder, andre omvendt, og andre
igjen reagerer på begge deler. Man kan derfor ikke forutsi om man reagerer på ilder
ut fra allergi for andre dyrearter. Den sikreste metoden er å omgås ildere før man får
dem i hus.
ØKONOMI
Ilderen er et lite dyr, men ikke nødvendigvis rimeligere å ha av den grunn.
Innkjøpsprisen er bare en brøkdel av utgiftene du må påberegne et ilderhold. Noen
priseksempler fra 2009:











Egnet bur for natten eller når du ikke er hjemme: ca 1 500,- til 4 000,- kroner
Årlig tannrens: ca 1 000,- kroner
Årlig vaksinering: ca 500,- kroner
Forsikring: ca 750,- til 1 200,- kroner årlig
Kastrering: ca 1 200,- kroner
Sterilisering: ca 1 800,- kroner
Kvalitetsfôr: Det beste for ilderen er rått kjøtt, og dette er det vanskelig å anslå
noen pris på. Det avhenger av hva man gir, hvor man får tak i det og om man
fôrer helt eller delvis på kjøtt. Dersom ilderen kun spiser tørrfôr beregner man
ca 2 000,- kroner årlig.
Middbehandling: ca 350,- kroner
I tillegg må ilderen ha utstyr som mat/vannskåler, hengekøyer/soveplasser,
leker osv. Man må ikke falle i fellen å tro at ilder er rimeligere å ha enn f.eks.
hund, bare fordi de er mindre av størrelse.

TID
Man bør sette av flere timer hver dag til ilderen/ilderne da de er meget sosiale og
intelligente og derfor krever mye tid og oppmerksomhet. Ilder er ikke en gnager,
og egner seg ikke som "burdyr." De er rovdyr på lik linje med katt og hund, men
ikke så selvstendige som en katt, som fint kan tilbringe mye tid alene.
En ilder som holdes alene krever mer lek og oppmerksomhet fra eier enn flere
ildere som holdes sammen og derfor har selskap i hverandre. Ildere som holdes i
bur/innhegning krever også mer tid enn ildere som holdes på et eget rom, eller
aller helst går fritt i huset. I bur/innhegning har de liten mulighet for skikkelig fysisk
utfoldelse og kan derfor lett bli frustrerte/kjede seg dersom de får for liten tid og
stimulanse. Uansett hvor mange ildere man har, eller hvordan man holder dem,
krever de kontakt, lek, oppmerksomhet og stimuli fra sine eiere. I tillegg til dette
skal buret holdes rent, doer rundt om i huset må renses, små ulykker vaskes bort
osv. Har du ikke tid til en hund, har du heller ikke tid til en ilder. Husk også på at
dette er en forpliktelse for 8 – 10 år fram i tid.
ILDER OG BARN
Generelt anbefales det ofte ikke å ha små barn sammen med ildere. Dette fordi
små barn ofte kan være litt for hardhendte mot ilderen og fordi et ilderbitt på små
barn kan være veldig vondt og gjøre barnet livredd. Dersom man velger seg ilder
som kjæledyr når man har små barn, må de overvåkes nøye når de er sammen
og man må nok bruke mye tid på å lære barnet opp til å håndtere ilderen riktig og
forsiktig. Man bør aldri la små barn og ildere være sammen uten overvåking. Litt
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eldre barn går som oftest bra overens med ildere når de har blitt lært hvordan
ilderen skal håndteres. Ildereiere med barn (i nesten alle aldre) må være veldig
oppmerksom på dører og vinduer til enhver tid da barn (selv større barn) veldig
fort glemmer at en ilder kun trenger et par sekunder på å smette ut et delvis åpent
vindu eller en dør på gløtt. Noen ildere fungerer fint sammen med barn, andre
ikke. Dette kommer an på gemyttet til hver enkelt ilder, og hvordan barnet
behandler ilderen. Om man har små barn er det å anbefale at man anskaffer en
ildervalp, eller en voksen ilder som er vant med barn. Det bør være en voksen
som har ansvaret for ilderen da dette blir for mye for et barn alene.
VALP ELLER VOKSEN
Om du velger å kjøpe en valp, er det å anbefale at man kontakter en seriøs
oppdretter. Om man ønsker en voksen finnes det alltid ildere som trenger et nytt
hjem, og som annonseres på egne ilderforumer, dyrenett og finn.no. Noen
foretrekker en valp fordi de ønsker å forme ilderens personlighet fra den er liten.
Andre foretrekker en voksen som er ferdig opplært. Uansett er det lurt å få med
en kjøpekontrakt og vaksinasjonskort på ilderen.
ÉN ELLER TO
Mange lurer på om de skal gå til anskaffelse av bare én ilder, eller to på samme
tid. Det er nok lettere å få tettere kontakt med ilderen om man kjøper en av
gangen. Men dersom ilderen blir mye alene grunnet f.eks. jobb, er det absolutt å
anbefale at man holder minst to ildere sammen. Dette fordi de da har selskap i
hverandre. Om man anskaffer flere samtidig, eller med litt tids mellomrom, får bli
en vurderingssak for hver enkelt.

Figur 19

Det er fint å ha noen å leke med
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HANN ELLER HUNN
Hvilket kjønn man velger har ikke stor betydning med tanke på gemyttet, dette
varierer mer fra individ til individ. Tisper er mye mindre enn hannene i størrelse,
noen er faktisk mindre enn halvparten så store. Dette fører ofte til at tisper klarer å
komme seg opp, ut og inn på steder som hanner ikke klarer like lett. Dette må
man være oppmerksom på når man skal ildersikre et område og når man skal gå
til innkjøp av bur/innhegning og reisebur. Men husk at du ikke bør holde en ilder
av hvert kjønn sammen, uten at de er kastrert/sterilisert dersom du ikke har til
hensikt å drive oppdrett. Selv da må de også holdes adskilt under
brunstsesongen når man ikke ønsker kull. To ukastrerte hanner går sjelden bra
sammen i brunstsesongen.
ILDERSIKRING AV BOLIGEN
Før ilderen kommer i hus, er det noen grunnleggende krav til sikring av boligen,
Dette for at ilderen ikke skal ramponere/vandalisere boligen, eller skade seg selv.
Les mer under ILDER I HUS.
SOSIALISERING
Alle ildere må oppdras/dresseres på lik linje med en hund. En valp må avvennes
biting, og det kan derfor være lurt å ha stivkrampesprøyte i orden før ilderen
kommer i hus. Under opplæringsperioden bør man sette av ekstra tid til ilderen.
Dette for å korte ned innlæringperioden og å gjøre den mer effektiv. Husk at
ilderen må bli husvarm før du begynner å trene med den. Mer om dette står under
DOTRENING og BITEAVVENNING.

Figur 20

Sosialisering av ilder
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9. ILDER I HUS
Ilderen som kjæledyr blir ofte beskrevet som å ha en blanding mellom hund og katt.
Katt fordi ilderen er svært selvstendig og en behøver ikke gå tur med den hver dag,
og hund fordi en ilder krever mye oppmerksomhet og tid fra sin eier.
Det er mange ulike måter å holde sin ilder på, noen har et eget ilder- rom, noen lar
ilderen ha fri adgang til hele eller deler av hus/leilighet og noen har ilderen i bur om
natten eller når eier ikke er hjemme. Det som er viktig å tenke på er at en ilder
behøver mye stimuli og utfoldelse, og bør få gå løs minimum 5 timer per døgn. Det er
også viktig at buret dens er stort nok og kan inneholde matskål, vannskål, soveplass,
toalett og leker, et kaninbur vil ikke være tilstrekkelig. Det er i dag flere ulike typer bur
som er laget spesielt beregnet på ildere. Dersom ilderen blir stående mye i bur vil
den bli frustrert og mistrives. I tillegg er det vesentlig at ilderen har mye kontakt med
eieren, både for å sosialiseres, samt å få et tillitsfullt forhold, både til eier og til andre
mennesker. En ilder som får gå mest mulig løs i hus/leilighet, og som tilbringer mye
tid sammen med eier vil bli et kjæledyr som er både glad, trygt og tillitsfullt.

Figur 21

Lek og moro er det viktigste

Ikke alle ildere er like kosete, spesielt ikke som unge da lek og moro er det viktigste.
Voksne og eldre ildere er derimot veldig glade i fanget, men dette varierer veldig fra
individ til individ. Noen ildere kan godt ligge lenge på fanget og kose, og komme til
deg når du roper på den, mens andre ildere sjelden har tid til å kose, og er mest
opptatt av lek og moro. Ildere sover store deler av døgnet, om vinteren kan den sove
opptil 20-22 timer i døgnet, men den tiden ilderen er våken er det som oftest full fart.
Alt skal undersøkes! En ilder vil som oftest klare å komme seg opp på de mest
utenkelige plasser, og den som er en nybakt ildereier vil fort oppdage at det ikke går
an å glemme et glass med brus på bordet, eller la potteplanter stå slik til at det er
mulig for små ilderpoter å rekke dem. Ildere er mestere i å finne løsninger, og kan
ofte benytte møbler og andre ting som springbrett for å nå frem til målet. Den nybakte
ildereier vil også fort merke at når ilderen først har satt seg noe i hodet er det uhyre
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vanskelig å distrahere den. ”FY!” og ”NEI!” vil bli mye brukt, spesielt den første tiden.
Dette er ting som eier vil finne ut av etter hvert som han blir kjent med ilderen, og ikke
sjelden fører det til at møbler står i underlige posisjoner i forhold til hverandre, samt
at hyller og skuffer som står utsatt til ofte er tomme, eller må stenges med en fysisk
hindring.
Om ilderen som kjæledyr ofte ikke er så kosete av seg, er den derimot svært leken.
Ildere har en spesiell ”krigsdans” den ofte fremfører når den inviterer til lek; med
munnen åpen slenger den hodet fra side til side og spretter rundt med krum rygg
mens den ”klukker”. Denne klukkende lyden kan komme ved ulike anledninger, når
ilderen er leken, opphisset, spent, skremt, eller rett og slett bare som ”skravling”. I
begynnelsen kan det være vanskelig for en fersk ildereier å tolke ilderens
kroppsspråk, men etter en stund blir det lettere å skille mellom en lykkelig, sint eller
nedstemt ilder. En lykkelig ilder vil vise dette ved klukking og ved å danse rundt, en
sint ilder vil ofte frese og enten trekke seg unna eller advare ved å nappe eller gjøre
forsøk på å bite. En redd ilder vil trekke seg unna og gjemme seg, er den veldig
skremt kan den lage hvinende små hyl. En ilder som mistrives eller ikke har det bra
vil trekke seg unna deg og holde seg skjult, samt avvise forsøk på kontakt. Den vil
heller ikke ta initiativ til å leke.
Ildere trenger som nevnt mye stimulering og oppmerksomhet. Dersom en har flere
ildere vil disse til en viss grad underholde hverandre, mens en ilder som er alene
krever mye tid og oppmerksomhet fra deg som eier. En behøver ikke kjøpe mange
dyre leker på en dyreforretning, ofte kan det være mye moro i en toalettpapirrull, en
kasse med jord eller ris som den kan grave i, en sammenrullet ball av avispapir, eller
en penn eller en sokk som noen har glemt på gulvet. Det må også nevnes at ildere
veldig gjerne løper av gårde med både eiers og andre menneskers pengebøker,
kortmapper, bilnøkler og ellers alt som kan bæres. Disse tingene blir gjerne gjemt
unna på hemmelige plasser. Hovedpoenget er at det er nytt, en ilder er veldig
nysgjerrig og alt som er nytt skal undersøkes. De blir imidlertid fort lei av leker, og
ofte kan det være nok å gjemme noen av lekene en stund for så å ta dem frem igjen,
så er de gamle lekene nye og spennende igjen. Alt som kan krypes under, eller
gjennom, er spennende. Ilderens favoritt-lek er sammen med deg, å leke sisten og
jage hverandre er alltid moro! Noen ildere er også veldig glad i å være ute, mens
andre foretrekker å være inne. Det finnes egne bånd for ildere som kan fås kjøpt i
dyrebutikker, og veldig mange ildere setter stor pris på å bli luftet mye.
Før en slipper ilderen løs i hus eller leilighet er det viktig å ildersikre boligen. Ildere er
små dyr med relativt dårlig syn, og til dels dårlig kroppsbeherskelse, og det er fort
gjort å dette ned ei trapp. Ildere har problemer med å se dybde og beregne avstand,
dette sammen med at det som oftest er fullt fart med lek og moro kan fort føre til
ulykker. I tillegg kan ildere fort krype inn på trange steder og sette seg fast, for
eksempel bak kjøleskap og komfyr. Ildere kan også tygge på ledninger, mot dette
finnes det enkelte sprayer og lignende å få kjøpt i dyrebutikker. Ilderens nysgjerrighet
kan også føre den inn i farlige situasjoner, for eksempel inn i oppvaskmaskin eller
vaskemaskin, den kan dette ned i toalettet og ikke komme seg opp igjen, og ikke
minst; en ilder kan på et øyeblikk komme seg ut av ei ytterdør som ikke er lukket
ordentlig! Før ilderen kommer i hus er det derfor viktig å ildersikre ordentlig. Noen
farer vil en kunne se allerede før ilderen er kommet i hus, mens andre vil en erfare
etter at ilderen er kommet. Her er det viktig å bruke sunn fornuft og ha i tankene at en
ilder er et lite dyr som må beskyttes mot seg selv.
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10. BITEAVVENNING
Ildere kan dessverre bite litt avhengig av hvilken fase de befinner seg i. Man har her
delt det inn i tre hovedgrupper: Valper, tenåringer og voksne.

Figur 22

Ildere kan dessverre bite litt

Valper:
Når valpen er rundt 8-10 uker gammel er det vanlig at den flytter fra oppdretter til ny
eier. I denne fasen vil valpen bite litt, avhengig av hvor mye den er håndtert. De aller
fleste valper prøver ut sin nye eier, og dette gjør de gjerne ved å bite litt prøvende.
Dette kan spesielt forekomme under lek. Det er da viktig å markere ovenfor valpen at
slik atferd ikke aksepteres. Det som er spesielt med ildere er at de ikke overfører
respekten for en person til en annen. Alle som skal ha kontakt med ilderen, må selv
sette seg i respekt. For tips om hvordan dette gjøres, se under “metoder ved
biteavvenning.”

Figur 23

Eksempel på håndtering av bitelysten valp
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Tenåringer
Når valpen begynner å bli kjønnsmoden, blir den akkurat like frustrert og forvirret som
mennesker blir i denne perioden. Dette skjer når ilderen er mellom fire og åtte
måneder gammel. Den vil da teste grenser, gjerne ved å bite. På denne måten tester
den rangen sin i flokken, gjerne med ønske om å komme over deg på rangstigen.
Dette bør slås hardt ned på med én eneste gang. Man må være like konsekvent og
bestemt som når man først fikk valpen i hus.
Voksne ildere
Dersom man får en voksen ilder, er det flere grunner til at biting kan forekomme.
Noen ildere er lite håndtert.
Noen har fått litt for tøff behandling.
Andre er nervøse, kanskje fordi de har byttet hjem flere ganger.
Noen ildere har ikke blitt sosialisert og er veldig dominerende eller nervøse.
Det som er det aller viktigste, og som først må kartlegges, er hvorfor ilderen biter.
Deretter må man ta hensyn til hvert enkelt individs psyke. Det er derfor det er meget
viktig å starte forsiktig når man irettesetter ilderen. Ekstreme tilfeller som tas for hardt
vil bare bite mer og hardere, enten av frykt eller for å hevne seg.

Figur 24

Eksempel på bitevillig voksen ilder

Ikke håndterbare ildere
Ildere som er ekstremt lite sosialisert, meget nervøse og biter mye, bør man bruke
god tid på. Den første metoden man bør bruke i slike tilfeller, er å bære rundt på
ilderen. Man kan godt synge, nynne eller godsnakke med den samtidig. Dette for å
venne ilderen til mennesker/deg som person, og sosialisere den. Om den biter mye
og hardt kan det være lurt å benytte seg av hansker den første tiden. Dette for at
man ikke skal bli redd ilderen på grunn av ubehagelige bitt. Etter som ilderen blir
trygg kan man ta i bruk metode 1 osv. Om man skulle få en slik ilder som første ilder,
kan det være lurt å kontakte noen med lengre ildererfaring, da dette i utgangspunktet
ikke er noen ilder for ”ferske” ildereiere.
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Lekebiting
Ildere i alle aldre kan ha en tendens til å bite i tærne. Dette er ikke negativt, selv om
det er ganske ubehagelig. Adferden bør oppfattes som positiv, da ilderen tar kontakt
med deg og ønsker oppmerksomhet. Men man må da lære ilderen mindre
smertefulle måter for å invitere til lek.
Metode mot biting i tær
Den beste metoden er å avverge at ilderen biter i denne sammenheng. Det kan lett
gjøres ved at man har en leke tilgjengelig. Når ilderen nærmer seg, tar man selv
kontakt og inviterer til lek, før ilderen biter. Etter hvert vil den oppfatte at den får den
oppmerksomheten den ønsker kun ved å gå bort til deg. Om ilderen rekker å bite før
du får avverget det, benyttes metode 1, eventuelt noen av de andre om ilderen har
sterk personlighet og ikke gir seg.

Figur 25

Biting i tær



Metode 1
Legg ilderen på ryggen på armen din (på samme måte som om du holder en
menneskebaby). Ta et godt tak med den ledige hånden under forbeina, og
gjerne med en finger opp mot halsen. Ildern skal holdes fast slik at den ligger
helt rolig på ryggen. Det er viktig at man ikke koser den under denne
prosessen. Man snakker rolig og bestemt til den slik at den oppfatter at du er
misfornøyd med dens atferd. Man kan for eksempel si: Nei, det er ikke lov å
bite. I prinsippet får ilderen en “timeout” og dette er en mild irettesettelse som
ikke skremmer dyret.



Metode 2
“Nakkeskinnsmetoden.” Ilderen løftes opp etter nakkeskinnet, og skal henge
der helt til den forholder seg fullstendig i ro. Noen forlanger at den skal gjespe
3 ganger som tegn på at den har underkastet seg, før den igjen settes ned.
Dersom man opplever at ilderen blir veldig stresset, eller hevngjerrig, bør man
gå over til metode 1 eller 3.



Metode 3
Dersom man har en ilder som blir hevngjerrig når den irettesettes fysisk, men
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som allikevel har sterk psyke, kan man benytte følgende metode:
Man kan stampe foten i gulvet/slå handa passe hardt i gulvet/bordet og si "nei"
høyt og tydelig.
Dette medfører som regel at ilderen skvetter litt (uten å skremme den for mye)
og den slipper da taket og løper sin vei.


Metode 4
Dette er en litt strengere metode som man tar i bruk dersom de andre
metodene ikke er effektive nok. Denne metoden skal kun brukes ved kraftig
biting. Man kan enten ta tak i ilderen på samme måte som under metode 1
eller 3 for å ha kontroll på den. Eller man kan benytte knepet mens ilderen
fortsatt befinner seg på gulvet og i situasjonen. Man tar tak på hver side av
munnen med tommel og pekefinger. Disse presser kinnet inn i munnen på
ilderen, slik at gjør det vondt dersom den prøver å bite igjen. Dersom man
presser litt hardt vil det også oppleves som ubehagelig uten at ilderen prøver å
bite på nytt. Samtidig som dette gjøres er det viktig å snakke til ilderen. Man
kan for eksempel si: Det er ikke lov å bite. Alternativt kan man putte den ene
foten til ilderen i munnen dens. Denne metoden brukes for å gjøre ilderen
oppmerksom på at det gjør vondt å bli bitt.

Noen foretrekker de mildeste metodene og har best erfaring med disse, andre
foretrekker mer nakkeskinnsmetoden og fingeren-på-tvers-i-munnen-metoden, og har
best erfaring med disse. Alle ildereiere må selv prøve seg fram på egen hånd for å se
hvilke metoder som passer for hver enkelt ilder.
Husk alltid å snakke med ilderen, slik at den vet hva slags “modus” du befinner deg i.
Noen bruker “timeout” i et reisebur, da selvfølgelig uten noe utstyr for at ilderen skal
oppfatte det som kjedelig å være der. Denne metoden er generelt ikke å anbefale av
flere årsaker. Blant annet at dette kan gi ilderen negative assosiasjoner til reiseburet,
og det er jo i så tilfelle meget uheldig. Metode 1 skaper et tettere bånd mellom ilder
og eier, mens denne metoden heller kan bidra til å skape avstand.
Uansett er det meget viktig at ilderen oppfatter irettesettelsen som straff og ikke som
noe annet. Bruk ordet “Nei” slik at den lærer hva det betyr, samtidig som du bruker
fysisk irettesettelse. Dermed vil det siden, når ilderen er dressert, holde å si strengt
“Nei” for å få den til å slutte med uønsket atferd.
Man må aldri tro at ilderen slutter å bite om man overser den. Dette blir på samme
måte som et barn som ønsker oppmerksomhet. Jo lenger man overser barnet, desto
høyere skriker det. Om ilderen kommer bort til deg, og du overser den, kan den bite
for å gjøre deg oppmerksom på den. Om du da overser den, vil den antagelig bare
bite hardere.
For å bli kvitt uønsket adferd er det viktig at du er konsekvent, at man hver gang
benytter samme metode for hver enkelt uønsket oppførsel. Deretter kan man forsøke
en annen metode om den første ikke fungerer. Bruk korte ord, og gjenta de samme
hver gang. Sist men ikke minst, det viktigste er at du er staere enn ilderen.
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11. DOTRENING AV ILDERE
Ildere er veldig renslige av seg, og mange skjønner poenget med dokassen ganske
så fort, men det hender at noen ildere bruker lengre tid. Selv om de fleste ildere
bruker doen sin ofte, så forekommer det uhell.
Når ilderen kommer i hus er det greit å begrense adgangen til huset i begynnelsen,
og det er viktig å ha minimum en dokasse i hvert rom. De fleste ildere gjør fra seg i
hjørner, og etter hvert velger de sine favoritt plasser der de gjør fra seg. Det kan da
være greit å fjerne dokasser som ikke brukes.
Ildere må som regel på do med én gang etter at de har våknet, men det kan ta noen
minutter før de gjør fra seg. Det er lurt å følge ekstra med ilderen når den har våknet.
Når du ser den har tenkt å gjøre fra seg – sett den i dokassen. Gjenta dette om den
prøver å gjøre noe utenfor. Når den gjør fra seg i kassen er belønning med noe godt
et lurt tips. Ikke straff den om det forekommer uhell, det forstår den lite av.
Hvis ilderen sover i bur, så er det greit å ha en dokasse i buret, de bruker gjerne den
før de går ut av buret.

Figur 26

Dotrening av valp

Ildere er renslige, så rene dokasser med rent dostrø kan også hjelpe på at de vil
fortsette å gå på do i kassen, men det kan være lurt å la det være igjen litt avføring i
kassen slik at de kjenner lukten sin selv.
Noen ildere har den uvanen at de elsker å grave og leke i dokassen, noe som kan
være ganske så frustrerende for eier. Det kan hjelpe å legge igjen avføring og urin i
kassene, slik at det ikke blir så fristende å leke der. Det går også an å prøve et annet
dostrø
Bruk også samme dostrø i alle dokassene.
Nedenfor er det skrevet noen eksempler på hva som kan brukes i dokassene til
ilderene. Prøv deg frem, finn ut hva som passer for deg og din ilder.
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Trepellets (kjøpes på FellesKjøpet)
Yesterday’s News (kjøpes hos enkelte dyrebutikker og veterinærer)
Kattesand (helst kattesand som ikke har for mye parfyme, det tørker ut
potene). Kjøpes hos veterinærer og dyrebutikker)
Miljøstrø (kjøpes hos dyrebutikker og veterinærer)
Aviser
Katteperler (kjøpes hos dyrebutikker og veterinærer)

Om ilderen finner et sted å gå på do som du ikke er helt enig i, kan det av og til by på
problemer. Det første man må gjøre er å vaske stedet grundig, og ikke med et
vaskemiddel som inneholder ammoniakk. Det andre man kan gjøre er enten å strø litt
tørrfor på stedet (evt. ha en matskål stående der), eller legge et teppe der som
ilderen allerede har brukt til å sove i. Ildere er av natur renslige dyr, og går ikke på do
i mat eller sovesteder.
Når en ilder er ferdig med å gå på do, tørker den ofte rumpa si på gulvet. Det kan
derfor være greit å ha et teppe (evt. en bit gulvbelegg eller aviser) ved doen. På den
måten slipper man at ilderen bruker gulvet som dopapir! Det samler også evt. rester
av dostrø som henger fast i potene/klørne. Dette gjør rengjøring lettere.

Figur 27

Figur 28

Brukt dokasse

Bruk av naturens egen dokasse
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12. GENERELT OM ILDERAVL
Før man starter
Det første man bør tenke gjennom før man vurderer å starte med ilderavl, er hvorfor:
Ønsker man seg valper fordi de er søte og artige? Tenker man å tjene penger på
det? Er det bare fordi man har lyst til å prøve det og se hvordan det er? Eller ønsker
man å starte et langsiktig arbeid med det mål for øyet å avle fram sunne, friske ildere
som lever lenge?
Det siste er helt klart å foretrekke. På grunn av mye tilfeldig, ukritisk avl, som for
eksempel innavl og mangelfull kunnskap om helsestatistikk hos forfedre, sliter vi med
en del sykdom hos ildere i Skandinavia. Vi har dessverre blitt vant til at mange av
ilderne våre får kreft og dør allerede i en alder av 3-5 år. Dette prøver mange
oppdrettere å gjøre noe med, ved å være kritiske til valg av avlsdyr, hold av disse, og
ved å gi valpene en så sunn start på livet som overhodet mulig. På grunn av dette,
prøver man å unngå at det dukker opp “tilfeldige” kull hos mennesker som ikke har
en plan med oppdrettet sitt, eller bare vil ha et kull fordi det er festlig eller fordi valper
er søte.
Ildervalper er søte og artige, men det krever utrolig mye av oppdretter å ha et kull. Å
være ilderoppdretter innebærer masse moro og kos, men man skal være klar over at
man har et stort ansvar, hovedsakelig overfor avlsdyra og valpene, men også overfor
valpekjøpere. Den som avler på dyr, må være oppmerksom på at den har andres liv
mellom hendene sine, dyra er prisgitt eieren sin og har ikke selv makt til å bestemme
over sin egen skjebne.
Når det gjelder det økonomiske, er det stort sett slik at dersom man har sørget for at
foreldre og valper har fått alt de trenger, og alle uforutsette utgifter er ført inn i
regnskapet, går man sjelden noe særlig i pluss etter et valpekull. Er kullet stort og alt
går helt feilfritt, kan man nok havne på plussiden, men man kan ikke regne med det.
Det er altså ikke å anbefale at man ser på det som en lettvint ekstrainntekt, for det er
det absolutt ikke. Er man litt uheldig, kan man fort ende opp med ganske mange
tusenlapper i minus, og det skjer faktisk ofte nok til at man må ta det med i
beregningen når man setter opp budsjettet.
Valg av avlsdyr
Det neste man må tenke på er valg av avlsdyr. Her kreves det mye research og en
viss porsjon kunnskap om hva man skal se etter. Det holder ikke med en stamtavle
med noen navn og kanskje noen fødselsdatoer på, hvis det ikke er mulig å oppdrive
ytterligere informasjon om forfedre og -mødre, i form av helsehistorikk, eventuelle
dødsdatoer og dødsårsak. I det hele tatt er det ønskelig å samle mest mulig
informasjon om dyrets slekt, slik at man har et godt bilde på hva det er man avler på.
I tillegg skal man legge vekt på dyrets eksteriør. En god avlsilder skal ha en
velproporsjonert og harmonisk kroppsbygning, være godt muskelsatt og ha god
bevegelighet. Er det en valp man skal kjøpe, kan man studere foreldrene, og slik får
man en pekepinn om hvilket utgangspunkt valpen har eksteriørmessig.
Vil legge til at utstillingsresultater ikke kan brukes som grunnlag for valg av avlsdyr.
Dommere på utstillinger kjenner ikke bakgrunnen til ilderne de bedømmer, og
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dessuten har dommerne sine egne preferanser og standarder de dømmer ut fra. En
ilder som gjør det glimrende hos en dommer, kan gjøre det elendig hos en annen. Og
en ilder som gjør det bra på alle utstillinger, kan gjerne ha ukjent bakgrunn med
potensielt dårlige gener. Generelt kan man si at utstillingsresultater er fullstendig
irrelevant ved valg av avlsdyr.
Man må også ta hensyn til gemytt. En avlsilder skal ikke være aggressiv, nervøs eller
uberegnelig. Sørg for å finne en ilder som har hatt det trygt i oppveksten, er godt
sosialisert og har god oppdragelse. Da har man et godt utgangspunkt for å se
hvordan ilderens gemytt egentlig er, og hvis den utvikler seg fint gemyttmessig, kan
man satse på at den vil gi avkom som blir fine kjæledyr. Gemytt blir også viktig i
samspillet mellom avlsdyr og oppdretter, spesielt når det gjelder tispa. Både for
tispas og oppdretters beste, er det svært viktig at man legger grunnlag for gjensidig
tillit fra første stund. Det bør legges vekt på at tispa skal føle seg trygg på den
personen som skal hjelpe henne med kullet hennes, og det letter oppdretterens jobb
betraktelig ved at tispa lettere lar ham/henne slippe til for å sosialisere og oppdra
valpene. Vær likevel oppmerksom på at den snilleste og mest hengivne tispe kan bli
en liten drakula i det hun får valper, og i alle tilfeller er man nødt til å vise hensyn til
hennes beskytterinstinkt og ikke trampe over hennes grenser. Slik oppførsel kan få
fatale følger for henne og valpene.
Man må naturligvis sørge for å forsikre seg om at tispa og hannen ikke er i slekt. Her
i Skandinavia er linjene spredt og blandet sammen, og det at avlsparet kommer fra
hver sin kant av landet eller fra forskjellige skandinaviske land, trenger ikke å bety at
de ikke er i slekt. Mange oppdrettere tar inn avlsildere fra andre europeiske land for å
få inn nytt blod og dermed utvide det genetiske mangfoldet. Dette er i de fleste tilfeller
en god ting, men det krever ofte mye leting for å finne de gode linjene. Man bør være
like kritisk til og kresen på ildere fra utlandet som til de skandinaviske. Men finner
man de gode linjene, har man et godt utgangspunkt for videre avl.
Bruk av avlsdyr
Når man kjøper en avlsvalp, skal man være forsiktig med å bestemme allerede fra
starten at den SKAL brukes i avl. En valp utvikler seg mye fra den er valp til den er
voksen, og mye kan skje på den tiden. Det er ikke gitt at valpen blir egnet som
avlsdyr. Uansett skal avlsdyr behandles på samme måte som alle andre kjæledyr, og
det er trist hvis man skal føle at kjøpet var bortkastet dersom man til syvende og sist
ikke kan bruke den i avl. Men det er lurt å bruke tiden godt helt fra starten til å gi
ilderen alt det beste den kan få av fôr og stell, slik at den vokser opp til å bli en sunn
og sterk ilder som er rustet for sin “oppgave”.
Her i Norge er det en generell oppfatning at man ikke parrer tispa før det året hun
fyller 2. Det er flere årsaker til dette. Man mener at tispa skal få anledning til å vokse
og utvikle seg helt ferdig fysisk før hun avles på. I tillegg mener man at tispa trenger
et par år på å stabilisere seg mentalt, at hun rett og slett ikke er voksen nok på sitt
første år. I alle tilfeller lønner det seg å gi henne de to årene slik at man er sikker på
at hun håndterer oppgaven best mulig. En bonus man får ved å gjøre det på denne
måten, er at generasjonstiden blir forlenget; det innebærer at man lett kan holde
oversikt over levende forfedres utvikling, hvis arvelige sykdommer dukker opp kan
man stenge linjen uten at altfor mange valper er født, og man har større sjanse til å
oppdage arvelige sykdommer før skaden er blitt altfor stor.
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Det er også en generell mening at man gir tispa et hvileår mellom kullene. Det
vanligste er å ha kull på henne når hun er 2 og når hun er 4. På den måten belaster
man ikke tispa spesielt mye, og det at hun kun har to kull gjør at linjene ikke blir altfor
mye spredt.
På grunn av det med generasjonstid, er det en fordel å vente med å avle på hannen
også til han er minst 2.
Man bør sørge for å ikke avle for mye på linjene sine. 2 kull pr avlsdyr er som regel
nok, i og med at hovedårsaken til at man avler bør være å føre linjene videre, ikke å
produsere store mengder avkom. Sprer man linjene for mye, blir det vanskelig å
holde oversikt, og oversikt er en viktig del av avlsarbeidet.
Stoppe linjer
Av og til går det ikke slik man planlegger. Det hender at det oppstår komplikasjoner
med dyrene, som for eksempel at valpene blir deformerte, tispa spiser, skader eller
avviser valpene, eller at det dukker opp sykdommer av forskjellige slag. Dersom
valpene er deformerte, er det fare for at det kan være genetisk og kanskje arvelig, og
man skal vokte seg vel for å avle videre på linja. Dersom tispa spiser, skader eller
avviser valpene, og det ikke er fordi hun har vært utsatt for stort stress eller store
forstyrrelser, bør man la være å avle videre på denne tispa. Hvis det skulle dukke
opp sykdommer hos kullet eller i linja generelt, må man forsikre seg om at dette ikke
er noe som kan nedarves av senere kull dersom man skal avle videre. Er det snakk
om typisk arvelige sykdommer bør linja stoppes. Det er ikke noe morsomt å måtte
stoppe linjene sine, spesielt hvis man har avlet på linja si i noen år, men det er
dessverre nødvendig innimellom. Vi ønsker ikke at det skal fødes valper som dør i
tidlig alder eller som vil slite med sykdom store deler av livet.
Det er mange andre ting som kan skje også, og en god regel kan være at dersom det
oppstår uregelmessigheter som ikke virker å være normale, bør man konferere med
en ilderkyndig veterinær (eller helst flere) før man avler videre på linja.
Valpene
En ildetispe får vanligvis mellom 2 og 12 valper, og man kan som regel ikke beholde
alle selv. En viktig del av jobben som oppdretter er å finne gode hjem til valpene, og
det trenger ikke å være bare enkelt. Som oppdretter har man ansvar for å følge opp
valpene også etter at de har flyttet, slik at man til enhver tid vet at de har det bra.
De potensielle valpekjøperne vil gjerne ha oppdateringer under hele valpenes
oppvekst, for i størst mulig grad å ta del i prosessen. De ønsker seg bilder,
informasjon om vekst og utvikling og historier underveis. Alt dette tar veldig mye tid,
men det en viktig del av jobben, ettersom det gir oppdretter mulighet til å bli kjent
med kjøperne sine og etablere en god kontakt med dem. Slik kan man i stor grad
forsikre seg om at valpene får det godt.
Det er ikke bestandig man klarer å finne gode hjem til alle valpene heller, så man må
være forberedt på å bli nødt til å beholde flere av valpene selv.
Man har også ansvar for å oppdra valpene og gjøre dem til trygge, fine kjæledyr. De
må bitetrenes, dotrenes og sosialiseres med folk og helst også med andre ildere.
Dette krever flere timers jobb hver dag, og pågår fra valpene er 3-4 uker og frem til
de er leveringsklare ved 10-12 ukers alder. Slurver man med oppdragelsen, kan man
regne med å få tilbake håpløse valper som de nye eierne ikke orker å ha i hus.
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13. BRUNST OG BRUNSTSYKLUS
Tisper og hanner blir kjønnsmodne fra de er 4 måneder gamle og oppover, hannene
kan ofte være litt senere ute enn tispene, som for eksempel fra 6 - 8 måneder.
Tisper kommer gjerne i brunst flere ganger i løpet av en brunstsesong dersom de tas
ut av brunst første gang de kommer i brunst. Hanner kommer ofte, men ikke alltid, i
brunst litt før tispene; ofte på senvinteren og de er konstant i brunst gjennom hele
brunstsesongen.
Lysforhold har svært stor innvirkning på ilderes brunstsyklus; brunsten oppstår gjerne
når dagene blir lysere og lengre og brunsten avtar gjerne (hos hannene) når dagene
blir mørkere og kortere. Påvirkningen av lysforhold fører til at mange eiere opplever
at ildernes brunstsyklus endrer seg en god del fra ”den naturlige fasiten”. Det er ikke
helt uvanlig at kjæledyrsildere kommer i brunst allerede tidlig på vinteren (f.eks.
november og desember).
Når tispene kommer i brunst vil deres vulva svulme opp gradvis til den når full
størrelse etter ca. 8 - 12 dager. En lys/rosaaktig væske vil skilles ut fra vulvaen.
Mange mener at parring ikke bør forekomme før tispen har vært i brunst i 12 dager
for at forholdene skal være mest mulig optimale.

Figur 29

Når tispene kommer i brunst vil deres vulva svulme opp

Når hannene kommer i brunst vil deres testikler ”dette ned” fra skrotum (nederst i
buken), de blir store og de synes godt. Når hannene ikke er i brunst vil deres testikler
bli små og harde og de trekker seg opp i kroppen igjen slik at de nesten ikke synes.
Begge kjønn vil lukte mer og få en mer oljerik pels når de er i brunst.
Tisper får ikke eggløsning før de faktisk parres. Dette fører til at brunstige tisper som
ikke parres kan pådra seg alvorlig sykdom og i verste fall dø av å gå i brunst for
lenge.
Typiske problemer brunstige tisper kan få:
 Blæreinfeksjon og blæresteiner:
Når en tispe er i brunst så sveller hennes vulva opp og det utskilles en
rosaaktig væske. Dette gjør det lett for bakterier å komme inn til åpningen på
urinrøret og blæren. Noen tisper kan derfor pådra seg infeksjoner i
blære/urinrør og av og til også steiner i blæren.
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Anemi og blødninger:
Østrogen som produseres i brunstsesongen kan føre til at benmargceller ikke
deler seg slik de normalt gjør og røde og hvite blodceller samt blodplater kan
reduseres kraftig i antall. Hvite blodceller beskytter kroppen mot infeksjoner og
blodplater er nødvendig for at blod skal koagulere. Man estimerer at ca. 50 %
av tisper som har vært i brunst over lengre tid vil bli anemiske og svake. Selv
små skader kan derfor føre til større blødninger som ikke koaguleres/stanses.
Noen tisper blør derfor i hjel gjennom tarmene. I de mest alvorlige tilfellene vil
tispene dø selv om de etter hvert får behandling. Flere blodoverføringer vil
være nødvendig for å redde deres liv og selv om kirurgi er svært risikabelt, så
må de steriliseres umiddelbart for å få stanset østrogenproduksjonen. De er
også mer utsatt for infeksjoner enn normalt.

Hvordan få tisper ut av brunst:
1: Sterilisering:
 Kirurgisk inngrep der livmor og eggstokker fjernes helt. Dette er en permanent
og god løsning for tisper som ikke skal brukes i avl. Men man skal være
oppmerksom på at steriliserte tisper sannsynligvis har mye større risiko for å
få binyrekreft enn usteriliserte tisper har. Om sterilisering kan medføre andre
helsemessige ulemper vet man ikke noe sikkert om. Usteriliserte tisper står
selvsagt i fare for å pådra seg kreftsykdommer på for eksempel eggstokker og
livmor, noe en sterilisert tispe ikke får. Noen usteriliserte tisper blir mer
aggressive og sjefete overfor andre ildere når de er i brunst, noe som kan
medføre litt sosiale problemer for de som har mer enn én ilder. Man anbefaler
generelt å la tisper gå usteriliserte dersom dette lar seg gjøre av hensyn til
tispens velvære og andres velvære. Dersom man konkluderer med at man må
sterilisere, så anbefaler man generelt å vente med dette i lengst mulig tid. Det
er altså både fordeler og ulemper med både usteriliserte og steriliserte tisper
og vi anbefaler at man diskuterer dette med andre ildereiere og ilderkyndig
veterinær for å dra nytte av andres erfaringer og kunnskap på dette området
2: Hormonsprøyter:
 Tisper kan bringes ut av brunst ved å gi de en hormonsprøyte hos veterinær.
Noen av typene bør helst settes ca. 10 – 14 dager etter at vulvaen har begynt
å svelle, mens andre bør settes før brunst oppstår eller så fort som mulig etter
at brunst har oppstått. Unge tisper synes å ha behov for flere hormonsprøyter i
løpet av en brunstsesong mens eldre tisper ofte kun har behov for én sprøyte
per sesong, men her vil det selvsagt forekomme individuelle forskjeller. Dette
er en rimelig, sikker og enkel måte å få tisper ut av brunst på. Ulempen ved
hormonsprøyter er at man ikke vet noe om hva slags bivirkninger dette kan gi
på lengre sikt, slik som for eksempel mulig kreftfare. Om hormonsprøyter kan
gi andre bivirkninger hos ilder, vet vi lite om.
3: Bruk av sterilisert hanne:
Man parrer tispen på vanlig måte med en hanne som er sterilisert og som dermed er
ufruktbar. Dette er helsemessig den beste måten å bringe tisper ut av brunst på fordi
metoden er helt ufarlig og uten alvorlige bivirkninger.
Ulempen med denne metoden er:
- a) Ikke alle tisper godtar parring med alle hanner, så det kan hende at tispen rett og
slett nekter å parre seg med den steriliserte hannen eier har valgt ut.
- b) Det er dessverre ikke helt uvanlig at parring med sterilisert hanne faktisk fører til
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uønsket drektighet og valpekull; dette fordi ”lukkingen av hannens rør” kan gro
sammen igjen og gjøre hannen fruktbar på nytt. Når en hanne steriliseres, så kuttes
rørene som forbinder testiklene med prostataen av og lukkes, noe som fører til at
sperm som produseres i testiklene ikke kommer frem. Det er denne avkuttingen og
lukkingen som kan gro sammen igjen og dermed gjøre hannen fruktbar på nytt.
- c) Eldre tisper bør nok kanskje ikke utsettes for den påkjenningen en parring er og
de fleste velger andre løsninger for tisper fra de er ca. 5 år og eldre.4:
4. Lysregulering:
Man kan greie å holde en tispe ute av brunst dersom hun utsettes for veldig lite lys.
Dette er imidlertid ikke så lett å få til rent praktisk for de fleste eiere, men kan være
en god løsning for de som får det til.
5: Andre metoder:
Det gjøres stadig fremskritt innen medisin og nye metoder for å få tisper ut av brunst.
Implantat med Suprelorin anbefales i stedet for kastrasjon, og på begge kjønn, kan
gis like før brunst (men gis også i brunst). Implantatet kan i løpet av de 3 første
ukene gi både hyperseksualitet og melkeproduksjon eller innbilt drektighet. I følge
seneste forskning vil et riktig dosert implantat ha en varighet på ca 2 år. Dersom man
senere skulle ønske å kastrere, vil ikke dette være noe problem
Forhør deg alltid med en ilderkyndig veterinær før du bestemmer deg for hvilken
metode du vil bruke, både med tanke på kortsiktige og langsiktige bivirkninger og
tispens helsemessige sikkerhet og velvære. Det anbefales å foreta en grundig
helsesjekk på ilderen før implantatet settes. Glem heller ikke å spørre veterinær om
det har kommet nye og bedre metoder på markedet før du bestemmer deg for hva du
vil gjøre. Det er viktig at man diskuterer dette med en veterinær som har både
kunnskap om og erfaring med ildere slik at man ikke får gale eller for dårlige svar.
Hvordan få hanner ut av brunst:
Hanner kan kun komme ut av brunst/unngå å komme i brunst ved å bli kastrert.
Kastrering innebærer at man kirurgisk fjerner begge testiklene. Det holder ikke at
man steriliserer den; en sterilisert hanne vil oppføre seg akkurat på samme måte som
en ukastrert hanne gjør.

Figur 30

Før og etter kastrering av hann-ilder.

Kastrerte hanner vil stort sett være ”lettere å ha i hus” enn ukastrerte hanner. Dette
fordi de lukter mindre, de markerer ikke rundt omkring i huset og de har ofte en mer
”normal/rolig sosial oppførsel”. Ukastrerte hanner oppfører seg gjerne mer aggressivt
mot andre ildere enn kastrerte hanner gjør og forsøker gjerne å parre seg med alle
de møter på. Denne oppførselen fører ofte til at de må bli boende alene fordi de
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plager andre ildere. Noen ukastrerte hanner blir fryktelig stresset av å gå lenge i
brunst uten å få jevnlig tilgang til å parre seg med tisper, noen kan bli så stressede at
det synes å gå utover deres velvære og trivsel. Disse mulige ulempene er
hovedårsakene til at de fleste skandinaviske hanner kastreres etter hvert.
Det finnes selvsagt en rekke unntak og det finnes mange eksempler på ukastrerte
hanner som oppfører seg rolig ovenfor andre ildere og som kan omgås andre ildere
uten problemer. Ulempen med kastrering er at kastrerte hanner sannsynligvis i langt
større grad risikerer å få binyrekreft enn ukastrerte hanner gjør. Om kastrering kan
medføre andre helsemessige ulemper vet man ikke noe sikkert om. Man anbefaler
generelt å la hanner gå ukastrerte dersom dette lar seg gjøre av hensyn til hannens
velvære og andres velvære. Dersom man konkluderer med at man må kastrere, så
anbefaler man generelt å vente med dette i lengst mulig tid. Ukastrerte hanner og
steriliserte hanner står selvsagt i fare for å pådra seg kreftsykdommer i testiklene,
noe kastrerte hanner ikke vil kunne få.

Figur 31

Tispe etter kastrering. Sår og sting er beskyttet av plaster
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14. ”DÅRLIGE” AVLSDYR TAS RASKT UT AV AVL:
Dersom oppdretter oppdager at han/hun har et ”dårlig” avlsdyr, skal dette dyret tas
raskt ut av avl. Oppdretter plikter også å informere alle sine kjøpere som har fått
eventuelle avkom fra dette dyret om årsaken til dette.
Eksempler på ”dårlige” avlsdyr kan være at:
 Det påvises alvorlige, typisk arvelige sykdommer som for eksempel kreft,
hjertesykdom eller blødersykdommer i for ung alder (for eksempel yngre enn 7
år).
 Det påvises problemer med å føde og eller oppfostre sitt avkom for andre
gang.
 Det oppstår temperamentsproblemer som ikke skyldes en konkret ytre faktor.

15. HVILKE ILDERE SOM IKKE SKAL BRUKES I AVL:


Ildere som har angora i seg og ildere med angora hos forfedrene innen de
siste 3 ledd.
Unntak for spesifikk angoraavl:

Figur 32

Angora

Oppdrettere som har egne angoralinjer med det mål å produsere angoraildere.
Oppdrettere er da pliktig til å informere om dette til NIF og til alle sine kjøpere slik
at andre personer kan unngå disse linjene hvis de ønsker det. Det må altså
opplyses om angoralinjer for å unngå at angoraer dukker uventet opp der de ikke
er ønsket. En oppdretter kan altså ha separate angoralinjer og separate ikkeangoralinjer hvis de ønsker det. Disse linjene må dog ikke sammenblandes.
 Ildere med innavl i stamtavlen innen de siste 3 ledd.
 Ildere med mer enn 2 tilfeller av linjeavl innen de 3 siste ledd.
 Ildere som man ikke vet noe om bakgrunnen til.
 Ildere som har mink (eller andre arter) innblandet innen de 3 siste ledd. Dette
punktet er ikke helserelatert. Dette punktet er foreslått for å beskytte den ville
europeiske minken som er alvorlig utrydningstruet og for å beholde norske
ildere som "renrasede ildere" hvor det ikke er blandet inn andre dyrearter enn
ilder.
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Figur 33


Hybrid – blanding av tam- og villilder.

Det er ikke tillatt å sette i gang avl på ville ildere. Man kan avle på de delvis
ville ilderne som allerede finnes, men man skal ikke hente inn nye ville ildere
for å avle på. Den ville ilderen trenger vår beskyttelse dersom den skal
overleve ute i naturen.

16. BESKYTTELSE AV BLODLINJER/GENER:






Tisper får maksimalt ha 2 kull i løpet av livet.
Hanner får maksimalt ha 5 kull i løpet av livet.
Tisper: Det skal gå minimum 1.5 år mellom hvert oppfostret kull.
Hanner: Ingen krav til hvor lang tid det skal gå mellom hvert kull.
Det skal maksimalt gå 5 avkom fra hvert dyr til videre avl. De øvrige fra hvert
kull, skal selges med avlsforbud.

17. BESKYTTELSE AV AVLSDYRS VELFERD:









Avlsdyr skal behandles på lik linje med vanlige kjæledyr.
Avlsdyr skal ikke omplasseres så fort de er ferdige med å gjøre nytte for seg.
Avsldyr blir like mye knyttet til sine eiere, sine omgivelser og til sine venner
som alle andre ildere gjør. Dette bør respekteres. Et avlsdyr bør få lov til å bli
gammel og dø hjemme hos seg selv slik som vanlige kjæledyrsildere gjør.
Unngå rovdrift på ildertisper:
En tispe bør ikke produsere mer enn 2 kull i løpet av livet.
Det første kullet skal ikke settes før i tispens andre brunstsesong, og ikke før
tispen har fylt 1,5 år, og det siste skal ikke settes etter hun fyller 5 år.
En tispe skal ha en friperiode mellom hvert kull. Eksempel på god
kullfordeling: ved ca. 1.5 til 2 års alder og ved ca. 3.5 til 4 års alder.
Alle avlsdyr skal få regelmessige helseundersøkelser og vaksiner, samt
nødvendig medisinsk behandling ved sykdom/skade. Alle veterinærbesøk skal
dokumenteres skriftlig av veterinær og dokumentene skal tas vare på av
oppdretter på en ryddig og oversiktelig måte.
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18. PARRING, FØDSEL OG VALPEOPPFOSTRING

Parring
Tispa kommer vanligvis i brunst på våren, og er i full brunst etter 2-3 uker. Dette er et
greit tidspunkt for parring. Parringen krever gjerne litt planlegging, spesielt dersom
man låner en hann utenfra. Hannen bør føle at han er på eget territorium, hvis ikke
kan det ende med at han ikke vil parre seg. Ofte er det greiest hvis parringen foregår
hjemme hos hannen, men det forutsetter igjen at tispa er fortrolig med reisen. Blir
tispa stresset, kan det hende hun ikke “tar seg”, og dermed går tom.
Før man setter dem sammen, sørger man for at begge er rene og pene, spesielt i
området omkring kjønnsorganene, slik at man unngår infeksjoner.

Figur 34

Parringsakten

Parringsakten til ilderne er gjerne en temmelig brutal affære. Hannen er som oftest
mye større enn tispa, og han er også rimelig målbevisst! I begynnelsen vil de hilse på
hverandre, snuse og klukke og bli litt kjent. Når tispa er klar, løfter hun halen og byr
seg frem. Hannen tar tak i nakkeskinnet hennes og holder henne fast. Han drar
henne omkring, dasker henne litt i gulvet og kan være skikkelig hardhendt med
henne, og tispa vil som regel hyle og skrike og kjempe imot. Det høres sannsynligvis
verre ut enn det er, og man vil nok kanskje synes litt synd på henne. Blir det for ille,
og man for eksempel ser at tispa er skikkelig redd eller han biter henne til blods, bør
man gripe inn. Men de tåler mer enn man tror, og dette er naturlig for dem.
Etter hvert vil hannen penetrere tispa, og så lenge selve parringen foregår, må man
ikke finne på å skille dem. Hannens penis er utstyrt med en benkrok som hekter ham
fast til tispa innvendig, og hvis man prøver å skille dem, kan man skade dem begge
alvorlig. La dem altså få gjøre fra seg, og deretter få en time-out før man eventuelt
setter dem sammen igjen. Tispa kan kanskje ha småsår og bloduttredelser i nakken,
og så lenge det ikke er store sår eller at hun tydelig har smerter, går det helt fint.
Man kan gjenta parringen for å være sikker på at det ble vellykket, men det bør ikke
være mer enn 2-3 dager mellom første og siste parring. Det er fordi aldersforskjellen
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på valpene kan bli for stor ved fødsel, det vil si at de valpene som ble unnfanget sist
vil bli for små til å klare seg.

Drektighet
En ildertispe går drektig i 42 dager, +/- 2-3 dager. I denne perioden skal hun ha
fullstendig ro, og leve under harmoniske og hygieniske forhold. Hvis hun har
“samboere” til vanlig, kan hun bo sammen med dem hvis de behandler henne pent
og hun ser ut til å trives, men den siste uka bør hun få sitt eget sted, for eksempel et
egnet valpebur. Hun vil bruke denne siste tiden til å ommøblere og innrede det etter
sin egen smak, slik at hun kan føde valpene sine der. Hun bygger reir. På denne
tiden vil hun slippe mye pels, spesielt på magen, dels fordi hun bruker pelsen i
reirbyggingen, og dels for at valpene lettere skal finne pattene.

Figur 35

Drektig tispe

Tispa vil ganske snart etter parringen begynne å legge på seg og bli rundere i
fasongen. Etter 3 uker kan det være mulig å kjenne om det er valper der hvis man
føler forsiktig på magen med fingrene, men det kan være vanskelig å kjenne forskjell
på valper og indre organer. La magen være mest mulig i fred, men mange tisper
elsker å bli klødd på magen når de er drektige, og det er helt greit. Er man heldig,
kan man kanskje kjenne bevegelse der inne i en slik kosestund, særlig den siste uka.

Innbilt drektighet
Av og til hender det at tispa ikke blir befruktet ved parring, men hannen tar henne
likevel ut av brunst. Da blir hun det man kaller innbilt drektig. Hun vil da ha de fleste
symptomene på drektighet som en befruktet tispe har; vulvaen trekker tilbake, hun vil
legge på seg og bli rundere over magen, og hun vil i de fleste tilfeller endre adferd så
lenge det innbilte svangerskapet pågår. Etter 42 dager som “drektig” vil hun også
innbille seg at hun føder valper, og hun kommer i “mamma-modus”. Da er det ikke
uvanlig at hun adopterer leker, andre ildere eller til og med eieren sin som valper, og
hun kan bli veldig beskyttende overfor hva hun enn har adoptert. Denne tilstanden gir
seg etter hvert, og hun blir snart som før igjen. Det kan være vanskelig å se om en
tispe virkelig er drektig, eller om hun bare er innbilt, men uansett skal man ta hensyn
til hennes behov og legge forholdene til rette for henne.
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Fødsel
De siste dagene før fødsel, kan man se at tispa begynner å forberede seg. Hun
legger siste hånd på reiret sitt og vil gjerne være alene, men søker seg ofte til eieren
sin. Når det begynner å nærme seg fødsel, kan man kanskje se litt slim og blod
komme ut av tispas kjønnsåpning. Da har slimproppen gått, og fødselen er i gang.
Nå bør tispa få være i fred, men man kan sjekke henne diskret med jevne mellomrom
for å se til at hun ikke har problemer.

Figur 36

Fødselen

Valpene kommer ut i hver sin fosterpose, sammen med navlestrengen og kanskje en
bit av morkaken. Tispa vasker dem grundig, og spiser opp alt som ikke er valp. Hvor
lang tid fødselen tar, varierer mye fra tispe til tispe. En god indikasjon på at fødselen
er over, er at hun legger seg ned med valpene og lar dem die. Hvis det tar veldig lang
tid før hun gjør dette, kan det hende at hun har en valp som sitter fast i
fødselskanalen, og da må hun ha veterinærhjelp.

1 – 3 uke
De første 2-3 dagene er kritiske for valpene, og de svakeste vi kanskje falle fra. En
grei regel er at dersom de klarer seg de 3 første døgnene, kan man begynne å håpe
på at de vil vokse opp.

Figur 37

18 timer gamle valper
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Det er lite å gjøre for oppdretter ennå, valpene får det de skal ha av moren sin og
man bør la dem være mest mulig i ro. Hvis moren tillater det, kan man i løpet av
denne tiden veie valpene og sjekke kjønn på dem. Hannvalpene har en ekstra
“navle” på magen, tispevalpene har det ikke. Nå skal man først og fremst konsentrere
seg om moren, og sørge for at hun har det trygt og godt. Hun skal ha sine daglige
porsjoner med mat og tilskudd, og når hun kommer ut for å få dette, kan man benytte
anledningen til å kjenne om pattene er myke og åpne. Klem ut en dråpe melk i hver
patte. Hvis dette ikke går, eller pattene kjennes faste eller harde, kan man bade
henne i kroppstemperert vann mens man masserer forsiktig. Hvis pattene blir harde
og mørke, kan hun være i ferd med å få jurbetennelse (mastitt), og det kan i verste
fall ta livet av henne. Hun må ha antibiotika så snart dette oppdages, for det kan gå
forferdelig fort nedover med henne når det først har brutt løs.
Valpene vil vokse forferdelig fort nå, og i slutten av 3. uke kan det godt hende de er
interessert i å prøve å spise litt valpesuppe.

4 – 5 uke
Nå er det på tide å begynne med ekstra fôring av valpene. I starten holder det å gi
dem litt tynn morsmelkerstatning på et fat, for det tar litt tid før de lærer seg teknikken
med å få suppa fra fatet og opp i munnen. Se for øvrig under “Valpediett” for
nærmere beskrivelse av valpenes mat.
I løpet av denne tiden vil nok valpene begynne å smake litt på fingrene, og man kan
begynne med litt mild bitetrening. Valpene er små, men de skjønner forbausende
mye.

6 – 8 uke
Denne perioden er mye preget av bite- og dotrening og sosialisering. Og måking av
møkk. Et valpekull produserer uante mengder avføring, og før de lærer seg å treffe
dokassen, gjør de fra seg overalt. Kablene er omtrent like store som hos en voksen
ilder, og de lukter absolutt ikke noe mindre.

Figur 38

6 uker gamle valper

Valpene begynner å bli store, og har mye kraft i kjevene sine. Tennene har vokst
godt fram, og de skal snart felles, så de klør en del. Da er det godt å tygge litt på
fingrene til oppdretter, og det kan fort bli smertefullt. Valpene krever konsekvent
oppdragelse nå, og man må jobbe med dem flere timer om dagen. Valpekjøpere kan
godt komme på besøk og hilse på, det er fin sosialisering for valpene også.
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9 – 10 uke
Hvis oppdretter har gjort jobben sin, bør valpene begynne å være så å si bitefri og
renslige nå. Melketennene felles i begynnelsen av denne perioden, slik at det er stort
sett overstått til de skal flytte hjemmefra. Moren begynner nok å bli temmelig lei av
dem, de har sannsynligvis sluttet helt å die, og hvis de fremdeles gjør det er det mest
av gammel vane. De blir mer og mer selvstendige, og blir etter hvert klare for å flytte.
Jo mer man håndterer og herjer med dem, jo snillere blir de å ha med å gjøre. I
denne perioden er de veldig mottakelige for sosialisering, og man kan gjerne dra
dem med seg ut blant folk og venne dem til å være utenfor hjemmet.

Figur 39

9 uker gammel valp

Det er ikke lenge før de blir hentet, og det er på tide med en tur til veterinæren. Der
skal de helsesjekkes, og oppdretter må sørge for å få med en helseattest for hver
enkelt valp. Hvis moren er fullvaksinert (og det skal hun jo være), trenger ikke
valpene å vaksineres før de er 12 uker gamle. De fleste foretrekker at valpene IDmerkes med microchip, og det er som regel inkludert i valpeprisen. Man må regne
med at dette besøket kommer på 400-600 kr pr valp.

Levering
Det er ikke noen god ide å sende vekk alle valpene på samme dag, da dette kan bli
en vel krass overgang for moren. Spre det litt utover en uke eller to. Valpene er
normalt leveringsklare når de er 8 -12 uker.
Når valpen skal hentes, bør man prøve å gjøre prosessen så rolig og naturlig som
mulig. La valpen få med seg en teppebit som lukter mamma, slik at det blir litt mindre
skummelt. Det kan være lurt å instruere de nye eierne om at de ikke skal stresse
valpen med å trekke den ut av buret i tide og utide hvis den ligger og sover, men
heller prate rolig til den gjennom reiseburdøren på veien. Det er en stor overgang for
en liten valp å være ute i verden for første gang uten mamma, og det må man vise
forståelse for.

Hva skal følge med valpen?
Det er vanlig å lage en såkalt valpepakke som følger med valpen og er inkludert i
prisen. Denne består av stamtavle, helseattest og kjøpskontrakt, samt et teppe eller
lignende som lukter trygt av mamma og søsken. I tillegg bruker mange oppdrettere å
sende med en cd med bilder fra oppveksten, litt mat som den er vant til, en ny
hengekøye eller lignende, en leke, litt godteri og diverse småtterier som de føler for å
sende med. Papirene er obligatoriske, resten er mer valgfritt, men dette er ting som
valpekjøpere vet å sette pris på, spesielt ferske ildereiere synes dette er stas.
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Valpediett
Ildermorsmelk består av 76,5% vann. Av de 23,5% som ikke er vann er 34% fett,
25,5% proteiner og 16,2% karbohydrater.
Etter 2 uker kan morsmelkerstatning for katt eller hund brukes.
Når valpene er 3-4 uker gamle, kan man begynne å gi dem “fast” føde. De første
dagene kan man gi tynn morsmelkerstatning for katt eller hund, og etter hvert kan
man blande inn for eksempel kraft kokt på kyllingbein for å gjøre suppa litt mer
mettende. Når de begynner å få taket på spisingen, kan man finmale kjøtt i kjøttkvern
og blande sammen med morsmelkerstatningen og kraften, til en velling som ikke
inneholder trevler eller klumper. Press kjøttdeigen gjennom en tesil.

Figur 40

Valp som spiser opp grøten sin

Denne grøten lager man gradvis tykkere i takt med hva man ser at valpene
håndterer. Etter 1,5-2 uker kan man introdusere dem til rent kjøtt. Det er da best å gi
dem hele kjøttstykker, som de nærmest sutter i seg. Gir man små biter, vil de lett
sette dem i halsen. Ettersom de vokser blir de sterkere i kjevene, og dersom de har
tilgang til bein, vil de snart begynne å tygge i seg dem også.
Det er lurt å la valpene få smake på masse rart når de er små, fordi da legges
grunnlaget for hva de forbinder med mat. La dem smake forskjellige typer kjøtt,
forskjellige typer tørrfôr, frysetørret vom, tørket kjøtt, usaltet fisk, kattemat på boks,
en agurkbit eller lignende i ny og ne. Da er sjansen mindre for at de blir kresne når de
blir voksne.

Mors diett/supplementer
Både før og under drektighet kan det være lurt å gi tispa tilskudd av vitaminer og
mineraler. Hva hun skal ha og hvor mye, kommer an på hva hennes daglige diett
består av.
En drektig tispe skal ha tilgang på mat hele tiden, og dietten skal bestå av 35-40%
protein og 10-20% fett. En diende tispe bør ha så mye som 30% fett. Kjøtt bør være
inkludert som en del av dietten. I tillegg trenger tispa tilskudd av kalsium og vitamin
D.
Det er vanskelig å lage en fasit på hvordan tispas meny skal se ut og hvilke tilskudd
hun trenger. Det kan være lurt å rådføre seg med en ilderkyndig veterinær for å sette
opp en meny som er tilpasset den aktuelle tispas behov.
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19. HELSEGARANTI PÅ ILDERE:
Oppdretter skal gi kjøpere minimum 3 års garanti mot arvelige sykdommer. En slik
garanti skal gis uten forbehold eller særskilte vilkår, dette si at:




Garantien skal omfatte alle typisk arvelige sykdommer som kreft,
hjerteproblemer og blødersykdommer.
Det gjøres intet unntak for eksempelvis binyrekreft og insulinom.
Dersom ilderen diagnostiseres med en typisk arvelig sykdom før den fyller 3
år, må oppdretter tilbakebetale hele kjøpesummen uten at kjøper må levere
ilderen tilbake til oppdretter.

Dersom oppdretter velger å gi en høyere garanti enn 3 år kan oppdretter sette
enkelte krav/vilkår/restriksjoner i forhold til de mest miljøpåvirkede sykdommene som
binyrekreft og insulinom, men disse må ikke bli for omfattende.

IlderPosten
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20. ORDINÆR KJØPEAVTALE
AVTALE
Det er i dag inngått følgende avtale om kjøp av ilder:

Selger:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:

Oppdretter (hvis annen enn selger):
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:

Kjøper:
Navn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:

Ilderen:
Navn:
ID-nummer:
Kjønn:
Fødselsdato:
Farge:
Tegning:
Ilderens fars navn:
Født:
Ilderens mors navn:
Født:
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Betaling:
Avtalt kjøpesum:
Depositum
Innbetales ved valpens fødsel.
Restbeløp
Innbetales ved overlevering av valpen.
Inkludert i kjøpesummen er:

Kr.
Kr.
Kr.

Kjøpsvilkår:
1. Levering
Ilderen leveres usterilisert/ukastrert og uvaksinert. Ilderen leveres ID-merket med
mikrochip. Dersom selger velger å ikke ID-merke ilderen før overtakelse, skal kjøper
få prisavslag som tilsvarer utgiften for ID-merkingen, for å ID-merke ilderen selv.
Kjøper skal i så fall gi selger kopi av registreringsskjemaet for mikrochipen når dette
er gjort.
2. Angrefrist
Dersom valpen fødes med defekt og kjøper av den grunn ikke ønsker å fastholde
kjøpet refunderes innbetalt depositum i sin helhet.
Det innrømmes for øvrig en generell 30 dagers angrefrist fra dato for
kontraktsinngåelse.
Ved tilbakelevering av valp innen angrefristens utløp tilbakebetales kjøpesum i sin
helhet.
Dersom valpen ved tilbakelevering er syk, bærer på smitte eller er skadet må kjøper
bære omkostninger ved veterinærutgifter knyttet til disse forhold.
3. Sykdom, feil og lyter
Ilderen er ved levering frisk og fri for sykdom, feil eller lyter. Det vises i den
forbindelse til generell informasjon om ildere og eventuelle
sykdommer/deformasjoner vedlagt denne kjøpekontrakt. Selger har opplyst om alle
kjente opplysninger om ilderens forfedre og søsken.
Selger forplikter seg til å gi kjøper en garanti på minimum 3 år. Det garanteres at
ilderen vil være fri for følgende sykdommer som følge av arv; kreftsykdom,
hjertesykdom og blødersykdommer. Skulle ilderen likevel utvikle problemer med slike
sykdommer innen ilderen har fylt ___ år vil kjøpesummen refunderes i sin helhet.
Selger forbeholder seg i slike tilfelle rett til fremlagt dokumentasjon på diagnose fra
kjøpers eller egen veterinær.
For sykdommer som skyldes andre forhold enn avl gis ingen garanti med mindre det
kan bevises at disse er medfødt eller oppstått i den tid ilderen har vært hos selger.
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4. Avl-/avlsforbud
Kjøper kan avle på ilderen. Det settes en grense på ___ kull med denne ilderen.
Selger forbeholder seg retten til å sette begrensninger på videre avl på linjen og
bruk/ikke-bruk av partnere.
Ved brudd på avlsforbud vil kjøper bli erstatningsansvarlig overfor selger med beløp
tilsvarende gjeldende salgsverdi for ett valpekull, 8 valper. I tillegg skal kjøper
umiddelbart levere ilderen tilbake til selger.
5. Omsorg for ilderen
Ilderen skal benyttes som kjæledyr. Kjøper forplikter seg til behandle ilderen med
omhu, og i henhold til anvisninger fra oppdretter og veterinær.
Ved mistanke om neglisjering eller mishandling av ilderen vil selger kontakte
Dyrevernnemda. Dersom Dyrevernnemda konstaterer neglisjering eller mishandling
skal ilderen tilbakeleveres til selger.
6. Omplassering/salg
Dersom kjøper vil omplassere eller selge ilderen i løpet av ilderens levetid skal selger
kontaktes først. Selger har i slikt tilfelle førsterett på ilderen, evt. forkjøpsrett ved salg.

7. Særlige vilkår:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Tillegg til avtalen.
Avtalen suppleres av generell informasjon om ilder, begrensninger på avl utover det
som er nevnt ovenfor samt råd og veiledning om stell og foring av ilder. Dette følger
vedlagt.
Avtalen suppleres av gjeldende kjøpslovgivning.
Denne avtale er utstedt og signert i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert
sitt. Den er på ___ sider, hvor de ___ første sidene signeres med initialer mens siste
side signeres med fullt navn.
Sted:_________________ Dato:_________________
Selger: _____________________________________
Sted: _________________ Dato: _________________
Kjøper: ______________________________________
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21. PARRINGSAVTALE FOR AVLSDYR
AVTALE
Det er i dag inngått følgende avtale om parring mellom ildere:

Eier av hann:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:
Opplysninger om hann:
Navn:
ID-nummer:
Fødselsdato:
Farge:

Eier av tispe:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:
Opplysninger om tispe:
Navn:
ID-nummer:
Fødselsdato:
Farge:
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Betaling
Avtalt parringsavgift
Kr.
Parringsavgiften betales slik:

Betingelser for parringen:

Denne avtalen er utstedt og signert i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert
sitt. Den er på ___ sider, hvor de ___ første sidene signeres med initialer mens siste
side signeres med fullt navn.

Sted:_________________ Dato:_________________
Eier av hann: ________________________________

Sted: _________________ Dato: _________________
Eier av tispe: _________________________________

Side 59 av 64

22. PARRINGSAVTALE
AVTALE
Det er i dag inngått følgende avtale om parring mellom ildere:

Eier av hann:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:
Opplysninger om hann:
Navn:
ID-nummer:
Fødselsdato:
Farge:

Eier av tispe:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:
Opplysninger om tispe:
Navn:
ID-nummer:
Fødselsdato:
Farge:
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Betaling
Avtalt parringsavgift
Kr.
Parringsavgiften betales slik:

Betingelser for parringen:

Denne avtalen er utstedt og signert i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert
sitt. Den er på ___ sider, hvor de ___ første sidene signeres med initialer mens siste
side signeres med fullt navn.

Sted:_________________ Dato:__________________
Eier av hann: _________________________________

Sted: _________________ Dato: _________________
Eier av tispe: _________________________________
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23. AVTALE OM BRUK AV V-HOB
AVTALE
Det er i dag inngått følgende avtale om parring mellom ildere:

Eier av v-hob:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:
Opplysninger om hann:
Navn:
ID-nummer:
Fødselsdato:
Farge:

Eier av tispe:
Navn:
Stamnavn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefon:
E-postadresse:
Opplysninger om tispe:
Navn:
ID-nummer:
Fødselsdato:
Farge:
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Betaling
Avtalt parringsavgift
Kr.
Parringsavgiften betales slik:

Betingelser for parringen:
Dersom parringen skulle medføre drektighet og et uønsket valpekull, plikter
eieren av tispen snarest mulig å informere eieren av v-hob’en. I så fall vil tispens
eier få refundert parringsavgiften i sin helhet. Dersom eieren av v-hob’en skulle få
vite at tidligere bruk har resultert i drektighet plikter han/hun snarest å kontakte
eieren av tispen.

Denne avtalen er utstedt og signert i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert
sitt. Den er på ___ sider, hvor de ___ første sidene signeres med initialer mens siste
side signeres med fullt navn.
Sted:_________________ Dato:__________________
Eier av v-hob: _________________________________

Sted: _________________ Dato: _________________
Eier av tispe: _________________________________
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24. Fotografer
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Utstoppet villilder
Kjell Helge Solli
Tamilder
Lill-Ann Slåtli
Ilderen skal ha tilgang til friskt og rent vann hele døgnet.
Kjell Helge Solli
Ilderen er en kjøtteter
Kenny Holen
Eksempel på snacks
Kjell Helge Solli
Eksempel på inntak av snop
Kjell Helge Solli
Vaksinering
Kjell Helge Solli
Klipping av klør
Lene Hårstad
Ørerens
Lene Hårstad
Tannstell
Lene Hårstad
Når ilderen har forlatt oss
Ingvill Andersen
Viltfarget
Monica Nilsen
Pastell
Hilde Dahlum
Albino
Monica Nilsen
Silver
Monica Nilsen
Dark Eyed White (DEW)
Kjell Helge Solli
Andre farger
Kenny Holen
Blaze
Lill-Ann Slåtli
Det fint å ha noen å leke med
Sølvi Bakkerud
Sosialisering av ilder
Yvonne Holtet
Diedrichsen
Lek og moro er det viktigste
Bente Evensen
Ildere kan dessverre bite litt
Kjell Helge Solli
Eksempel på håndtering av bitelysten valp
Kjell Helge Solli
Eksempel på bitevillig voksen ilder
Kjell Helge Solli
Biting i tær
Kjell Helge Solli
Dotrening av valp
Sølvi Bakkerud
Brukt dokasse
Bruk av naturens egen dokasse
Kjell Helge Solli
Når tispene kommer i brunst vil deres vulva svulme opp
Kenny Holen
Før og etter kastrering av hann-ilder
Veterinær Hilde
Antonsen
Tispe etter kastrering. Sår og sting er beskyttet av plaster
Kjell Helge Solli
Angora
Kenny Holen
Hybrid – blanding av tam- og villilder
Kenny Holen
Parringsakten
Sølvi Bakkerud
Drektig tispe
Mara Krane
Fødselen
Sølvi Bakkerud
18 timer gamle valper
Maria Krane
6 uker gamle valper
Maria Krane
9 uker gammel valp
Kjell Helge Solli
Valp som spiser opp grøten sin
Kjell Helge Solli
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