TIPS & RÅD för boende i Estepona med omnejd
insamlade av Gurli Korsgaard 2015-2018
Notera att innehållet baseras på högst personliga erfarenheter, med reservation för ej uppdaterad fakta

HUNDAR

RESA MED HUND
Hunden måste ha ett pass, ett microchip och vara vaccinerad mot rabies enligt
Jordbruksverkets regler. Tullen i Sverige kollar vid returen. I ankomsthallen i Malaga
kommer hunden i buren på vanliga bagagebandet och vi har alltid gått raka vägen ut. Inte
via tullen. Vår hund åker alltid i lastrummet trots att hon bara väger 6 kg. Hon är van och
trivs i sin bur. Burens storlek måste tillåta att hunden kan stå upp i den. SAS tillåter hundar
i väska i kabinen om hund med väska väger under 8 kilo.
HUNDRASTGÅRD
Det finns en ny hundrastgård på vänster sida innan du kommer fram till Carrefour när du
kommer från Estepona stad.

Det finns även en stor rastgård i parken Los Ninjos nedanför La Mesas.
STRÄNDER
Mellan 1 oktober och 30 april kan man släppa lös hundar på stranden. Åtminstone på La
Rada.
HUNDHOTELL
Vi har lämnat in vår dvärgschnauzer i Marbella på Tiny dogs. http://tinydoghotel.com/
Fungerade bra.
forts.
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HUNDAR, forts.
VETERINÄR

Veterinary Clinic Puerto Alto – Ligger nära Estepona Marina. Tillmötesgående och
trevliga. Pratar bra engelska.

Clínica Veterinaria La Viña – Ligger på avenida Andalucia. Tillmötesgående och trevliga.
Pratar bra engelska.
VARNING!!!!

Pinjelarver - Under vintern utvecklas Pinjelarven i kokonger på pinjeträden. Kokongerna
ser ut som stora bomullstussar på pinjeträdets grenar. Tidigt på våren klättrar larverna ner
från träden. De ålar sig fram på marken i långa kedjor, processioner, i jakt på föda och
lämplig plats att gräva sig ner i jorden där dom utvecklas till malfjärilar i mitten av maj.
Larverna är små, ca 3-5cm långa och håriga. De ser ut som små tusenfotingar som går
fastklängda i varandra.

Forts.
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HUNDAR, forts.
Processionerna kan vara upp till 50cm långa och kan av hunden uppfattas som en slags
pinne som hunden vill leka med. På håren finns ett starkt gift och om hunden slår med
tassen på larverna avsöndras ett gift på tassen som svider kraftigt. Hunden börjar slicka
tassen för att motverka svedan och giftet sprider sig till tungan, svalget och i värsta fall
magsäcken där kroppsdelarna drabbas av kraftig inflammation. I sämsta fall uppstår
kallbrand och förlust av vitala angripna kroppsdelar Veterinär bör därför uppsökas
omgående, om ni misstänker att hunden slickat på en pinjelarv.
Man kan upptäcka problemet tidigt eftersom ett smittat djur till en början har en mycket
kraftig salivproduktion. Giftet ger snabbt upphov till en allergisk reaktion och ett
smärtanfall. Detta kan leda till sänkt blodtryck, som obehandlat kan medföra chock och
död. Hundens tunga svullnar oftast upp.
De hundar som överlever den första krisen får en inflammation på tungan och eventuellt i
svalget. Efter en tid kan kallbrand uppstå och hunden kan förlora delar av tungan.
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