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Svartur Seifur 
kemur til bjargar
Labradorhundurinn Seifur auglýsti 
í blaði og reddaði eigendum sínum 
leiguíbúð á tveimur tímum. SÍÐA 2

Gæludýravörur í 
verslunum Líflands
Verslunin Lífl and hefur að geyma haf-
sjó af fl ottum vörum fyrir gæludýrin, 
allt frá ólum til fóðurs. SÍÐA 3

Exótískt og 
skrítið gæludýr
Tálknsalamandran er skrítið dýr sem 
kemst aldrei alveg af lirfustiginu og 
lifa í vatni alla tíð. SÍÐA 4
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Ég gaf Katrínu Seif í jólagjöf 
jólin 2013. Við höfðum talað 
um það í nokkur ár að fá 

okkur hund en aldrei látið verða af 
því. Þegar til stóð að ég færi í að-
gerð og yrði heima í nokkra mán-
uði á hækjum sá ég fyrir mér að þá 
væri sniðugt að taka feðraorlofið 
í leiðinni,“ segir Ólafur sem sótti 
hvolpinn nokkrum vikum fyrir 
jól og kom Katrínu sinni á óvart 
með loðna vininum. „Ég pakkaði 
honum nú ekkert inn í jólapakka 
samt,“ segir hann glettinn.

Bjargað úr sófanum
Nafnið völdu þau saman. „Í fyrsta 
lagi þótti okkur Seifur flott nafn 
úr goðafræðinni. Í öðru lagi var 
það smá grín á milli okkar að 
hann myndi „Save us from the 
couch“ með því að draga okkur út 
í göngutúra, og hann hefur fylli-
lega staðið undir því.“

Hræðileg hugmynd
Og hvernig hefur uppeldið geng-
ið? „Mér finnst frábært að ég hafi 
prófað að vera með lítinn hvolp og 
sjálfur á hækjum. Þá get ég ráðlagt 
öllum að gera þetta aldrei,“ svar-
ar Ólafur kíminn. „Þetta var arfa-
slæm hugmynd. Hann hljóp um 
allt, meig inni og ég á eftir honum 
á hækjunum. Það varð stórslys á 
hverjum degi,“ segir hann hlæj-
andi en bætir við að þeim Katrínu 
finnist stórskemmtilegt að eiga 
hund. „Þetta er, eins og allir segja, 
miklu meiri vinna en maður gerir 
sér grein fyrir. En þetta er ofsalega 
skemmtilegt og gefandi.“

Vaktaskipti á morgnana
Seifur er stuðbolti og vaknar alla 
daga klukkan sex á morgnana og 

vekur Ólaf og Katrínu með látum. 
„Það er engin lygi að við höfum 
vaknað klukkan sex í eitt og hálft 
ár. Það hefur reyndar myndast 
smá system og við skiptumst á að 
fara framúr.“

Ólafur lýsir Seifi þó sem sér-
lega ljúfum og góðum. „Hann er 
gríðar lega mikil kelirófa og vill 
kúra eins og köttur. Hann hefur 
rosa gaman af öllu fólki og vill 
vera í kringum það öllum stund-
um. Hann er alveg klár á því að 
Katrín er húsbóndinn en ég er 
hinn hvolpurinn á heimilinu. 
Hann lítur á mig sem jafningja og 
vill gera allt eins og ég. Svo vekur 
hann mig alltaf fyrst á morgn-
ana.“

Auglýsti eftir íbúð
Katrín og Ólafur eru bæði utan 
af landi en höfðu búið á höfuð-
borgarsvæðinu í mörg ár. Þau 
ákváðu að breyta til og flytja út 
fyrir höfuðborgina, til Akraness. 
„Við ákváðum að það væri snið-
ugt að leigja til að byrja með til 
að sjá hvernig okkur litist á,“ segir 
Ólafur en áttaði sig á því að ekki 
væri sjálfgefið að finna leiguhús-
næði þar sem þau gætu verið með 
hundinn. „Ég vinn við sölu og 
markaðssetningu þannig að við 
Seifur settumst saman og bjugg-
um til auglýsingu í hans nafni 
sem var birt í Póstinum, bæjar-
blaði á Akranesi. Hún hljóðaði 
svona:

Kæru Skagamenn, ég heiti 
Seifur og er rúmlega árs gamall 
labrador.

Mig langar óskaplega mikið 
að flytja á Akranes og er því að 
leita að húsnæði til leigu þar sem 

ég get búið. En þar sem ég er ekki 
einn á ferð heldur með öldruð-
um (að mínu mati) eigendum 
mínum þarf ég að hafa pláss fyrir 
þau. Það er einn karl og ein kona, 
mjög snyrtileg og vel alin og alveg 
húsvön. Ég þarf að vera flutt-
ur inn með þau í byrjun febrúar 
2015 og þætti því vænt um ef þið 
hefðuð samband fljótlega. Hægt 
er að hafa samband við eigendur 
mína (ég má ekki tala við ókunn-
uga).

„Ekki liðu nema tveir tíma frá 
því blaðið var borið út og þang-
að til við vorum komin með íbúð. 
Það var hringt og sagt að viðkom-
andi hefði íbúð sem hentaði fyrir 
Seif og við Katrín mættum koma 
með ef við stæðum við það að vera 
húsvön,“ segir Ólafur og hlær. 

Á nokkra göngufélaga
Þríeykið kann vel við sig á Akra-
nesi. „Hér er stórt og gott hunda-
svæði þar sem Seifur getur leik-
ið við aðra hunda. Svo auglýstum 
við á Facebook eftir fólki sem gæti 
farið með hann í göngutúr á dag-
inn meðan við værum í vinnu og 
það voru fjölmargir sem gáfu sig 
fram. Hann á því nokkra göngu-
félaga á Akranesi.“ solveig@365.is

Hundurinn Seifur 
reddaði íbúðinni
Seifur er eins og hálfs árs gamall, fjörugur, kelinn og mannblendinn labrador-
hundur. Hann hefur bjargað eigendum sínum Ólafi Jónssyni og Katrínu 
Kjartansdóttur Arndal frá hreyfingarleysi og sófasetu og nýverið gerði hann 
gott betur og útvegaði þeim leiguíbúð á Akranesi á innan við tveimur tímum.

„Takk kærlega fyrir, Seifur minn,” gæti Ólafur verið að segja við vin sinn sem reddaði leiguíbúð á Akranesi á tveimur tímum. MYND/ERNIR

SKRÁÐU 
ÞIG Í VILD!

Fríðindakerfi
fyrir áskrifendur 365

50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

af skyrtuhreinsun

7 KR.
AFSLÁTTUR

50.000 KR.
AFSLÁTTUR

YFIR
FERÐIR Á 

BETRA VERÐI

Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskipta-
þjónustu 365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda 
fyrirtækja og verslana án þess að þurfa að biðja 
um hann. Það eina sem þarf að gera er að skrá  
greiðslukort fjölskyldunnar í VILD á 365.is. nar í VILD á 365.is. 

skráðu þig á365.is

30.000 KR.
AFSLÁTTUR

af golfferð til Flórída með Trans Atlantic

Mér finnst 
frábært að ég 

hafi prófað að vera með 
lítinn hvolp og sjálfur á 
hækjum. Þá get ég 
ráðlagt öllum að gera 
þetta aldrei.
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Afar skemmtilegt er að koma 
í verslunina Lífland á Lyng-
hálsi 3. Versluninni er skipt 

í nokkrar deildir þar sem finna má 
hestavörur, fallegan útivistarfatn-
að og ýmislegt fyrir landbúnað. 
Ein af stærri deildum verslunar-
innar er gæludýradeildin þar sem 
lögð er áhersla á vörur fyrir hunda 
og ketti. 

„Fjölbreytnin er mikil enda vilj-
um við koma til móts við sem flest-
ar þarfir gæludýraeigenda,“ segir 
Unnur Elsa Ingólfsdóttir hjá Líf-
landi og nefnir sem dæmi mikið 
úrval af fallegum ólum og taum-
um í ýmsum litum. „Flexítaum-
arnir eru vinsælir hjá okkur og 
fást í mörgum stærðum og gerð-
um, en þeir geta lengst upp í fimm 
til sex metra,“ segir Unnur. Einnig 
er í Líflandi að finna mikið úrval 
af gæludýranammi. „Nammið má 
nota í þjálfun en svo er líka bara 
gaman að gleðja dýrin með góðu 
nagbeini,“ segir hún brosandi. 

Stór sem smá búr
„Við erum með eitt besta úrval 
búra á landinu,“ upplýsir Unnur og 
nefnir sem dæmi bæði bílabúr og 
venjuleg grindarbúr fyrir heimilin. 
„Búrin koma í þremur stærðum en 
einnig erum við með kattabúr og 
búr fyrir smáhunda.“ 

Unnur segir marga kjósa að hafa 
búr fyrir hunda sína inni á heim-
ilum. „Hundum líður vel í búrun-
um sínum og líta á þau sem athvarf 
sitt,“ útskýrir hún. Búrin í bílana 
eru hins vegar fremur hugsuð til 
að tryggja öryggi bæði hundsins 
og annarra farþega enda getur laus 
hundur í bíl valdið sér og öðrum 
tjóni ef kemur til árekstrar. 

„Ferðabúrin okkar uppfylla 
kröfur sem gerðar eru til að flytja 
dýr,“ segir Unnur. Hún segir einn-
ig mikilvægt að vera með hunda í 
búri vegna reglna frá trygginga-
félögunum. „Ef þú ert með hund-
inn tryggðan gera tryggingafélög-
in þá kröfu að hundar séu fest-
ir í bílum, annaðhvort í búri eða í 
beisli sem festir þá í sætin,“ segir 
hún en Lífland hefur slík beisli til 
sölu.

Þar má einnig fá grindur til að 
skrúfa í gólfin á bílnum til að varna 
því að hundar fari á flakk í bíln-
um. „Grindurnar passa í margar 
tegundir bíla enda hægt að draga 
stangirnar út eftir því hve bíllinn 
er breiður,“ útskýrir Unnur.

Arion-gæðafóðrið
Fæða hefur mikil áhrif á 
heilbrigði hunda og 
katta og því mikil-
væg t að velja 
rétta fóðrið. Líf-
land býður upp 
á fóður frá Arion 
sem hefur verið 
þróað með það 
að ma rk m iði 
að tryggja heil-
brigði. Arion-fóðr-
ið er nokkuð vinsælt 
enda hefur það sjö pró-
senta markaðshlutdeild á Íslandi.

„Arion-línan er afar fjölbreytt og 
hægt að fá fóður eftir aldri, þyngd og 
eftir því hve hundurinn er hreyfður 
mikið,“ segir Unnur og bendir á að 
í línunni megi einnig finna fóður 

sem sérstaklega sé ætlað hund-
um með viðkvæma meltingu, með 

húð- og feldvandamál eða 
sem þjást af ofnæmis-

viðbrögðum. Þá má 
einnig fá Arion-

fóður fyrir ketti.
„Það er afar 

nauðsynlegt 
að fólk velji rétt 
fóður. Til dæmis 

getur fóður sem 
ætlað er kjöltu-

rökkum ekki upp-
fyllt þarfir hunda af 

stærra kyni. Þá skiptir aldur 
hundsins einnig máli. Hundar sem 
orðnir eru eldri en sex ára ættu til 
dæmis að vera á „senior“-fóðri þar 
sem í því eru vítamín og fleira sem 
eldri hundar þurfa á að halda,“ segir 
Unnur sem sjálf á tvo stóra husky-

hunda. „Þeir eru báðir á Arion Per-
formance sem ætlað er fullvaxta 
hundum með mikla orkuþörf. Það 
er kjörið fæði fyrir þá enda hreyfa 
þeir sig mikið, ég fer með þá í lang-
ar fjallgöngur og þeir draga mig á 
hjóli,“ segir Unnur en telur að þetta 
fóður myndi alls ekki henta hund-
um sem hreyfa sig lítið. „Fyrir slíka 
hunda myndi ég mæla 
með Arion Adult Main-
tainance.“

Þar sem úrval-
ið er mikið getur 
verið erfitt fyrir 
fólk að átta sig á 
hvað það eigi að 
velja. Starfsmenn 
Líflands geta þá veitt 
upplýsingar og miðl-
að af viðamikilli reynslu 
sinni.

„Þeir sem vilja prófa Arion-
fóðrið ættu að gera það í maí en 
þá verður veittur tuttugu prósenta 
afsláttur af öllu Arion-fóðri,“ segir 
Unnur

Varnir gegn mítli og flóm
Þegar sumarið gengur í garð eykst 
hættan á því að hundar og kett-

ir næli sér í f lær eða það 
sem verra er hinn óvin-

sæla skógarmítil sem 
er vaxandi vandmál 
hér á landi. Lífland 
býður upp á ýmsar 
vörur til að verj-
ast þessum plág-

um. „Við erum með 
efni sem á að varna 

því að hundar og kettir 
fái fló en á einnig að fæla 

frá skógarmítla. Kremið er borið 

á bert skinn í makkanum og látið 
vera í þrjá daga. Þá á efnið að vera 
komið inn í blóðrásina og á að fæla 
frá f lær,“ segir Unnur og nefn-
ir einnig hunda- og kattaólar sem 
eiga að hafa fælingarmátt. 

„Við erum einnig með til sölu 
sérstakar tangir til að fjarlægja 
mítla sem hafa fest sig í feldi,“ segir 
Unnur sem lenti sjálf í því síðasta 
sumar að hundur hennar fékk 
mítil á augnlokið. „Ég þurfti að 
fara með hann á dýraspítala en ef 
ég hefði haft töngina hefði ég getað 
gert þetta sjálf,“ segir hún og býður 
alla velkomna í verslanir Líflands.

Verslanir Líflands eru á Lyng-
hálsi í Reykjavík, á Akureyri, í 
Borgarnesi og á Blönduósi.

Sími 540 1100
lifland@lifland.is

Glæsileg gæludýradeild Líflands
Flestir tengja nafn Líflands við hestavörur og landbúnað en verslanir Líflands hafa einnig að geyma hafsjó af vörum fyrir 
gæludýrin. Markmið Líflands er að koma til móts við sérhverja þörf gæludýraeigandans. Þar má fá allt frá ólum og taumum, 
búrum og dýnum til frábærs fóðurs fyrir hunda og ketti. Gæðafóðrið Arion verður á tuttugu prósenta afslætti allan maímánuð.

Arion-línan er afar fjölbreytt og hægt að 
fá fóður eftir aldri, þyngd og eftir því hve 
hundurinn er hreyfður mikið.

Chrisco-gæludýranammið er vinsælt meðal okkar ferfættu vina. Á laugardögum er 50% 
afsláttur af öllu Chrisco-nammi í Líflandi.

Lífland er með eitt besta úrval hunda- og 
kattabúra á landinu. Þar má fá stór sem 
smá búr bæði í bílinn og á heimilið.

Unnur Elsa mælir heils hugar með Arion-fóðrinu enda notar hún það sjálf fyrir sína eigin hunda. MYND/GVA

NAMMIDAGAR

50%
afsláttur af öllu Chrisco 

gæludýranammi alla 
laugardaga í öllum 

verslunum 
Líflands

ARION 
Á AFSLÆTTI

20% 
afsláttur af öllu 

Arion fóðri allan 
maí mánuð.
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GEÐGOTT GÆLUDÝR
Silkihænur eru dýr sem 
skera sig úr. Ekki einungis er 
fiðrið sérstaklega dúskmikið 
og silkimjúkt heldur er skinn 
þeirra svart og einnig kjötið og 
beinin. Silkihænur hafa fimm 
tær á fæti, en aðrar hænur hafa 
fjórar, og einnig hafa þær bláa 
eyrnasnepla. 
Silkihænur eru 
sagðar jafn 
silkimjúkar í 
skapi og þær 
eru á fiðrið og 
setja ekki fyrir 
sig að liggja 
á eggjum annarra tegunda 
og unga þeim út. Silkihænur 
eru sagðar frábær gæludýr, 
auðveldar í umgengni og í 
umönnun. 
Stjörnurnar í Hollywood vilja 
gjarnan skera sig úr og óvenju-
leg gæludýr eru ekki óvenjuleg í 
Hollywood. Leikkonan Tori Spell-
ing sást um tíma oft á gangi 
með silkihænuna sína Coco 
og tók hana jafnvel með sér á 
verðlaunaafhendingar og aðrar 
samkomur.

Hefðbundin gæludýr eins og hundar, 
kettir, páfagaukar, fiskar og fleiri henta 
flestum dýravinum ágætlega. Þó eru þeir 
til sem vilja eiga meira exótísk gæludýr. 
Fyrir þá sem vilja eiga dýr sem er fyrst og 
fremst skrítið og frumlegt er tálknsalam-
andran (e. axolotl) góður kostur. 
Tálknsalamandran er nærri því að vera 
í útrýmingarhættu í náttúrunni enda 
er mögulegt að fleiri slíkar séu hafðar 
sem gæludýr en lifa í náttúrulegum 
heimkynnum tálknsalamöndrunnar í 
Mexíkó. 

Tálknsalamöndrur eru forvitnilegar að 
því leyti að fullorðnu salamöndrurnar 
komast aldrei alveg af lirfustiginu. Þær 
vaxa en breytast aldrei alveg í landdýr 
eins og flestar aðrar salamöndrur gera 
heldur lifa í vatni alla tíð. Eins og aðrar 
salamöndrur hafa tálknsalamöndrur 
þann hæfileika að á þær vaxa líkams-
hlutar aftur ef þær missa þá. 
Tálknsalamöndrur geta orðið allstórar 
eða um þrjátíu sentimetrar. Þess má 
geta að þær fást í gæludýrabúðum 
hérlendis.  

ÓVENJULEGT GÆLUDÝR

HUNDAR MEÐ KVÍÐA
Þunglyndislyf fyrir gæludýr 
voru seld fyrir rúmar sjö millj-
ónir í Svíþjóð árið 2013 og hafði 
salan aukist um 35% á fjórum 
árum. Átta af hverjum tíu dýrum 
sem fá lyfið eru hundar. Svo 
virðist sem margir hundar þjáist 
af kvíða ef þeir eru einir heima, 
þá eru þeir sömuleiðis hræddir 
við hávaða. 
Að mati sænsks dýralæknis eru 
lyfin alltaf síðasti kosturinn. 
Fyrst þarf að reyna að þjálfa 
dýrið en ef það hjálpar ekki fær 
það þunglyndislyf. Fólk gerir 
mikla kröfur til hunda sinna, 
þeir fara til hundaþjálfara og á 
hlýðninámskeið. Þrátt fyrir mikla 
þjálfun getur verið erfitt að ná 
tökum á kvíðanum. Gæludýra-
eigendur eru yfirleitt meðvitaðir 
um ástand dýra sinna og leita 
aðstoðar dýralækna ef hegð-
unin verður sérkennileg. Hundar 
eru félagsverur og þeir þurfa 
mikla hreyfingu. Margir þola illa 
að vera einir heima á meðan 
eigandinn er í vinnunni.

Tálknsalamöndrur eru 
í alls kyns litum, meðal 

annars eru til albinóa 
tálknsalamöndrur.


