Astma‐ og Allergiforbundets syn på

Pelsdyr i det offentlige rom
Pelsdyr utgjør en reell helserisiko for
mange personer med pelsdyrallergi, og reduse‐
rer tilgjengelighet, gir forverret helse og livskvali‐
tet for denne gruppen. Samtidig er dyr til nytte
og glede for mange og kan ha positiv effekt på
mennesker.

NAAFs politikk i forhold til pelsdyr i det
offentlige rom
1.

Alle med pelsdyrallergi har en rett til å ferdes og
delta i samfunnet uten å få økte helseplager.

NAAF mener pelsdyr kan medbringes

2.

på følgende steder, dersom det er klare regler
for pelsdyrs adgang og dyr er begrenset til defi‐
nerte områder:

Myndigheter og private aktører skal aktivt tilret‐
telegge for punkt 1.

3.

Bruk av dyr for blinde, svaksynte eller andre med
funksjonshemninger er viktig, men skal søkes ut‐
ført slik at det ikke gir økte helseplager for perso‐
ner med pelsdyrallergi.

4.

Bruk av dyr i behandlingsøyemed på institusjoner
skal kun utføres dersom det er faglig og medi‐
sinsk forsvarlig, og ikke gir økte helseplager for
personer med pelsdyrallergi.

•

Offentlige transportmidler, men med unn‐
tak av flykabin

•

Hoteller og andre overnattingssteder

•

Institusjoner, som f.eks. bo‐ og behand‐
lingssentre, når dyr har en spesifikk tera‐
peutisk funksjon

Hovedprinsippet er at personer med
pelsdyrallergi må ha lik tilgang til alle vesentlige
områder i det offentlige rom og ikke bli begren‐
set i sin bevegelsesfrihet, selv om dyr tillates dis‐
se stedene.

NAAF mener at pelsdyr ikke skal
medbringes:
•

Sykehus, legekontor og helsestasjoner

•

Offentlige publikumsbygg (NAV, rådhus,
kommunehus, museer, konsertsaler etc.)

•

Offentlige skoler og barnehager

•

Flerbrukshaller og innendørs idrettsanlegg

•

Butikker, kjøpesenter og spisesteder

•

Arbeidsplasser hvor pelsdyr ikke har en
spesifikk funksjon (til forskjell fra dyrebu‐
tikk, veterinærkontor, politibiler etc.)

•

Flykabiner

www.naaf.no/pelsdyr

Der bruk av fører‐ eller servicehund er det riktige
hjelpemidlet for blinde og svaksynte på disse område‐
ne, må det tilrettelegges slik at hensynet til allergiske
personer også ivaretas.

Astma‐ og Allergiforbundets syn på (side2)

Pelsdyr i det offentlige rom
For at personer med pelsdyrsallergi skal
kunne delta i samfunnet uten å få økte
helseplager, handler det ikke bare om å avgrense
hvor dyr kan oppholde seg. God planlegging,
tydelig rutiner og håndheving av regler er også
nødvendig for at spredningen av dyre‐
allergenene skal begrenses.

Fakta om pelsdyrallergi
•

•

Det finnes personer som er så sensitive
ovenfor pelsdyr at NAAFs generelle anbefalinger
for tilrette‐legging, ikke vil forhindre økte
helseplager for denne gruppen. Total sanering av
pelsdyrallergener er ikke mulig. Halve Norges
befolkning har et pelsdyr i hjemmet, og
dyreallergener spres lett via klær m.m.
Utgangspunktet vårt er likevel at samfunnet må
søke å tilrettelegge for flest mulig, samtidig som
grupper med ulike interesser må leve side om
side.

•

•

•

•

Aktuelle policydokumenter som kan
lastes ned fra våre hjemmesider:
•

Pelsdyr på hoteller og andre over‐
nattingssteder

•

Dyreassisterte tiltak på institusjon

•

Pelsdyr på offentlige transportmidler

Kontakt oss
E‐post: naaf@naaf.no
Tlf:
23 35 35 35
Faks:
23 35 35 30

www.naaf.no/pelsdyr

•

Ca 10 prosent av alle skolebarn har pelsdyrallergi, og
med stigende alder er antallet økende. Ca. 15 prosent
av den voksne befolkningen opplever plager etter
kontakt med dyr.
Symptomer kan være tett, rennende nese, nysing,
rennende og kløende øyne, hodepine, trøtthet, hoste,
tung pust eller alvorlige astmaanfall. Symptomene
opptrer innen 5‐30 min. fra man har vært eksponert
for allergenet eller timer senere som en utsatt reak‐
sjon.
Både hårene i pelsen, så vel som proteiner i dyrenes
talg‐ og spyttkjertler og urin kan være allergiutløsen‐
de. Allergenene er små luftbårne partikler som blan‐
der seg med annet støv i luften og som ved innånding
kan gi en allergisk reaksjon.
De allergiske reaksjonene er normalt sterkere hos
barn enn hos voksne og eldre, fordi allergi vanligvis
avtar i styrke og omfang med økende alder.
Dyreallergener spres lett og er klebrige. De fester seg
til alle overflater, særlig tekstiler, og er vanskelig å
fjerne ved rengjøring. Dyreallergener kan bli værende
i tekstiler o.l. i flere år etter at dyret har vært i rom‐
met.
Eneste tilgjengelige behandling for pelsdyrallergi er
symptomreduserende medisiner. Pelsdyrallergikere
må derfor unngå eksponering av allergener for å hol‐
de seg friske.
Det finnes ingen allergivennlige pelsdyr, selv om
noen pelsdyr, f.eks. ulike hunderaser, avgir mindre
allergener enn andre.

