Sykdom hos marsvin

Marsvinraser

Mangelsykdommer grunnet feilernæring er den
vanligste årsaken til sykdom hos marsvin. Dette
kan vise seg som håravfall, hudsykdommer og
tarmsykdommer, slapphet, kramper, lammelser
og kortpustethet. Mangel på godt høy kan
medføre pelsnapping, dødfødte unger og dårlig
allmenntilstand. Mangel på C-vitaminer kan føre
til skjørbuk, noe som også er en vanlig
dødsårsak.

Det finnes mange forskjellige marsvinraser. De
deles opp i tre hovedkategorier; Langhår, Strihår
og korthår.
Innen langhår er det varianter med glatt, lang pels,
krøller og virvler. Strihårsrasene har tykk, stri pels
som står ut fra kroppen, Skinnymarsvinet
(nakenmarsvin) går også under strihårsrasene.
Korthår finnes med og uten virvler. For mer
informasjon om de forskjellige rasene, pels- og
fargevarianter, se hjemmesiden vår.

Utslett og håravfall kan også være forårsaket
av midd eller ringorm. Søk råd hos veterinær.
Sår og skrammer bør du rense med et mildt
desinfeksjonsmiddel. Små sår gror som oftest av
seg selv. Blir såret større eller betent må du
kontakte veterinær.
Forkjølelse: Marsvin blir lett forkjølet. Tegn på
dette er hosting, nysing og rennende nese. At
marsvinet sitter mye stille eller at pelsen reiser
seg opp fra kroppen, er andre tegn på sykdom.
Forkjølelse er ofte forårsaket av infeksjoner eller
fuktig miljø, trekk og kulde. Søk råd hos
veterinær.
Diaré er ofte et symptom på tarminfeksjon og
resultat av dårlig og mangelfull fôring. Bedervet
og muggen mat, samt mye fuktig frukt og
grønnsaker kan være årsaken. Marsvin med
diaré blir fort medtatt så det haster med å søke
veterinær.

De fleste som har marsvin har Pet, dvs et
blandingsmarsvin som man har kjøpt i dyrebutikk.
Disse er like gode kjæledyr som et rasedyr og kan
også stilles på utstilling i egen Pet-klasse.

Informasjonsbrosjyre

Norsk Marsvinklubb
har som målsetning å spre informasjon og
kunnskap om marsvin og marsvinhold,
øke interessen for marsvin som
kjæledyr samt arbeide for at avl
av sunne og renrasede dyr blir mer utbredt.
NMK er en klubb for alle som liker marsvin,
enten du driver med oppdrett eller har et par
som kjæledyr.
NMK ble stiftet i 1988, og det finnes mange
rasevarianter i Norge.
Det blir arrangert utstillinger flere ganger i året
som er åpne for alle, enten du har
rasedyr eller pet (blandinger).
Hjemmeside: www. norskmarsvinklubb.no

Bli medlem
For et medlem i NMK koster det:
Helår: kr 350,Familiemedlem: kr 50,Betales inn på kontonr:
0540.08.47217
Husk å merke betalingen med navn og adresse.
Som medlem får du Marsvinbladet 4 ganger i
året og rabatt på påmeldingsavgiften på
utstillinger.

Marsvinets historie
Marsvinet kommer fra Peru i Syd-Amerika hvor
de lever i små flokker. På 1500-tallet tok
hollanske sjømenn med seg marsvin hjem til
Europa hvor de raskt ble populære som
selskapsdyr. Navnet marsvin betyr «grisen fra
havet». Dette fordi engelskmennene synes
lydene til marsvinet lignet på grisens.

Hold av marsvin

Avl

Marsvin er et flokkdyr og trives ikke alene. To
Marsvin blir kjønnsmodne rundt 4-5 uker når
gutter går like bra sammen som to jenter. Marsvin
de veier ca 300 gram. Da må hunner og
skal alltid ha tilgang på friskt høy og vann. I tillegg hanner skilles. Marsvinhunner bør ikke brukes i
trenger de pellets som er tilsatt C-vitamin da
avl før de er 9 mnd, gjerne eldre og bør veie
marsvin ikke produserer dette selv og må ha det
over 800 gram. Det at bekkenet til hunnen
tilført gjennom kosten. For å sikre at de får nok C- vokser sammen, slik at de må ha fått sitt første
vitamin trenger de også friske grønnsaker hver
kull før de er 6 mnd, er en myte. Marsvin går
dag som brokkoli, hodekål eller paprika. Det
drektige i 68-72 dager og ungene blir født
anbefales ikke å tilsette C-vitamin i vannet da
ferdig utviklet og etter et par dager vil de spise
dette fort mister virkningen og man kan ikke vite
fast føde. De trenger likevel morsmelk til de er
om marsvinet får nok. Frukt kan gis av og til som
ca 3 uker. Det er viktig at hunnen får en god
godbit. Marsvin skal ikke ha løk, potet og avokado.
pause mellom kullene.
Om sommeren er det bare å plukke fra naturen;
Marsvinhanner bør være 7 – 8 mnd og ha en
gress, kløver, løvetann osv.
god vekt (min 800 gram) før de brukes i avl da
Marsvin har tenner som vokser hele livet så det er de taper noe vekt når de går sammen med en
viktig at de får nok å gnage på så ikke tennene bli
hunn. Marsvinavl bør kun drives av erfarne
for lange. De må gjerne få kvister fra bjørk, rogn
eiere/oppdretter med god kunnskap da risikoen
og eple, men ikke fra steinfrukter som plomme og for komplikasjoner/dødelighet er høy både hos
kirsebær.
mor og barn.
Klørne bør klippes hver 14. dag.
Buret bør minst være 100 x 50 cm til to marsvin,
men jo større jo bedre. Det er mest vanlig å bruke
flis/spon som underlag men fleeceteppe kan også
brukes. Buret bør skiftes på en gang i uken så det
ikke blir grobunn for bakterier slik at marsvinet blir
sykt. Buret bør stå opp fra gulvet og på et trekkfritt
sted.
Marsvin er gode kjæledyr både for barn og voksne
da de er dagaktive, rolige og sosiale. De
kommuniserer med forskjellige lyder og de lærer
fort lyden av mat/godsaker og vil da plystre
høylytt.

