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HJELPER TIL: Datteren

Linn Ruvang hjelper
også til når det
trengs.

ALLE FOTO: MARIT HOBBESLAND HOLM

LIKER DYR: – Dette er ikke noe man

Slagen katt- og smådyrpensjonat.

Passer på
kjæledyret ditt
Med over tjue års erfaring med
stell av dyr startet Gro Ruvang
opp et dyrepensjonat. Og som
eneste pensjonat i området som
tar imot smådyr, blir det til tider
trangt om plassen.

Et lite stykke utenfor Tønsberg ligger Slagen
katt- og smådyrpensjonat. Det er drevet av
Gro Ruvang, men med god hjelp fra hennes

familie. Her tar hun imot både katter, småfugl og gnagere.

Lang erfaring
– Hvor mange dyr jeg har plass til, kommer
litt an på. Hvis det er to katter fra samme
familie som kan bo sammen, blir det jo
plass til flere. Vi kunne ha delt alle burene i
to siden de er såpass store, men det hadde
blitt trangt for kattene. De blir mye roligere
når de kan velge mellom flere liggeplasser.
Jeg er litt usikker på hvor mange smådyr det
er plass til, forteller Ruvang.

– Man trenger ikke noen utdannelse for
å åpne et dyrepensjonat. Alt som kreves er
at lokalene som skal brukes er godkjent av
kommunen, kommunelegen og mattilsynet.
Jeg håper det kommer krav om utdannelse
snart, sier hun.
Selv har Ruvang over tjue års erfaring
med oppdrett og avl av både hund og gris.
Ellers består utdannelsen hennes blant
annet av agronomi, etnologi og eksamen
i smådyrsstell. Før åpningen av pensjonatet
reiste hun og mannen rundt og så på
forskjellige pensjonater. Hun besøkte
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kan drive med om man ikke liker dyr, sier Gro Ruvang som driver
Her med den sjarmerende Abyssineren Mae-Linus

også noen katteoppdrettere.
– Det er veldig mange små detaljer
som må på plass. Man må tenke mer på
dyra enn seg selv. Et menneske kan alltids endre på sin tilstand og ta valg, det
kan ikke dyret. Derfor må man tenke
på alle små detaljer. Det er for eksempel viktigere at dyret ikke blir plaget av
solen enn at det kan sitte og nyte den,
forteller hun.

Flere utvidelser
– Jeg tror vi er de eneste i området som
tar imot fugler og gnagere. Det er et par
hunde- og kattepensjonater og så vet
jeg at noen har smådyr med i fremtidsplanene sine. Folk vil så gjerne ha dyr,
og samtidig reiser man mer enn før.
Dette gjør at behovet for smådyrspensjonater øker. Jeg vet om flere som har
skaffet seg nye dyr nettopp fordi de vet
at de kan plassere dem i et pensjonat
når de reiser bort, forteller hun.
– Første pensjonatavdeling stod klar i
2005 og det siste tilbygget hadde vi ferdig i fjor, det er det som inneholder
smådyr. Vi har ikke luftegård her, rett
og slett fordi det kan føre til stress blant
kattene. I tillegg er det en fare for at de
kan komme seg ut og stikke av, det er jo
noe vi helst vil unngå, sier hun.
– Det kan gå bra om man lar marsvi-

net være hjemme alene i noen dager
med vann- og matautomat. Men om
noe går galt, er sannsynligheten stor for
at marsvinet dør. Katter trekker gjerne
unna når folk ikke er hjemme. Noen
blir påkjørt, og noen blir borte i flere
måneder. Derfor er det nok lurest å
enten plassere dyret hos bekjente eller
på et dyrepensjonat, forteller hun.
I tillegg til katter fra privatpersoner,
hender det også at Ruvang tar imot katter fra Dyrebeskyttelsen.
– Jeg må bare få si at dyrebeskyttelsen gjør en kjempejobb! Det er så
mange menneske- og dyreskjebner der
ute, og da er det godt å ha slike institusjoner som kan hjelpe, sier hun.
Hilde Løvlien og sønnen Hans
Hovland Løvlien fra Rygge har huskatten Cæsar boende hos Ruvang.
– Vi har hatt ham her en gang før, for
et par år siden. Det var første gangen
hans på pensjonat, men det virket som
om han trivdes. Vi bruker pensjonater
når vi skal bort fordi vi er redd han skal
bli borte, forteller Hilde Løvlien.

MARIT HOBBESLAND HOLM
marit@byavisatonsberg.no

FORNØYDE KUNDER: Det er andre gangen Hilde Løvlien og sønnen Hans Hovland

Løvlien fra Rygge har katten Cæsar på pensjonatet.
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