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DYRLEGENE
KJERSTI B. WETTRE
Veterinær ved Steinkjer dyreklinikk

Skader på klør er ikke uvanlig, men kan være vanskelig å 
oppdage når de skjer. Det kan være at hunden skriker 
til på tur, eller plutselig halter litt uten at eier finner 
årsaken med det samme. Kloskaden kan være alt fra at 
hele klokapselen blir revet av, til en liten sprekk i klo-
en. Det at klørne er for lange er den vanligste årsaken, 
men klør kan uansett henge seg fast i f.eks. strekkme-
talltrapper eller andre sprekker og brekke.

Etter en stund er det vanlig å se at hunden slikker på po-
ten, halter eller har smerter når du tar på tåa. Kloska-
der der hele klokapselen er revet av behandles 
vanligvis med smertestillende og bandasje/potesokk. 
Det er viktig å holde det rent og at hunden ikke slikker 
på det. Blir det forurenset er sannsynligheten for at det 
oppstår en infeksjon stor. Infeksjoner er den vanligste 
følgetilstanden til kloskader. Dersom kun en liten bit av 
kloen har skallet av, holder det som regel å klippe klo-
en ned til pulpa. Man kan eventuelt bruke en potesokk 
de første dagene. Hvis sprekken går helt opp til kloba-
sis vil det ofte være nødvendig å fjerne klokapselen. 
Disse sprekkene er inngangsport for bakterier, og klo-
kapselen vil uansett støtes av etter en tid. Skaden tilhe-
les raskere om kapselen fjernes i disse tilfellene.

Cosmo er en 6 md. gammel Chow-chow som kom til oss 
på Steinkjer Dyreklinikk pga. at han haltet på et bak-
bein. Etter en klinisk undersøkelse fant jeg ut at han 
hadde brekt en klo helt inne ved klobasis. Det var bare 
en tynn sprekk, men tåa var svært hoven og han hadde 
over 40 i feber. Cosmo hadde fått en infeksjon i kloa 
som spredte seg opp til hasen. Cosmo fikk narkose og 
smertestillende og klokapselen ble fjernet. Han måtte 
også få antibiotika og en potebandasje for å beskytte 
den betente tåa. Cosmo har vært på kontroll hos oss to 
ganger denne uken og tåa er på god vei til å bli bra. 
Cosmo er veldig flink og sitter helt stille når vi undersø-
ker poten hans hvis han får leverpostei som godbit. 
Han må fortsatt gå med potesokk til at kloa har vokst ut 
på nytt. Dette kan ta noen uker.

Cosmo  
brakk en klo

GROR GODT: Her er Cosmo inne på kontroll med sin eier 
Stian Baugh. Infeksjonen er under kontroll og kloa gror 
som den skal.

I morgen, lørdag, blir det for 
tredje gang arrangert gammel-
traktor-treff på Østvik i Beitstad. 
Det er Ragnhild Gjetvik og Andre-
as Elnan som er vertskap for da-
gen som arrangeres for tredje 
gang.

– Ta med en gammeltraktor og 
kom mellom 11 og 16, oppfordrer 
Ragnhild, som legger til at det vil 
bli salg av kaffe og vaffel. Det blir 
mulighet for sitte under tak om 
det blir dårlig vær.

Gammeltraktor-
treff på Østvik

GAMMELTRAKTOR: Dette bildet er fra fjorårets gammeltraktor-
treff på Østvik. Foto: Arne Opdal

Onsdag 26. september in-
viterer kommuneantikva-
ren i Steinkjer, Sparbyggja 
fortidsminnelag og eierne 
av Hegdahl-gården i 
Steinkjer til åpent møte 
om Steinkjers byutvikling.

De ønsker å ha en åpen samtale 
om byutvikling – i Hegdahl-
gården i Kristofer Uppdalsgate 
3 i Steinkjer.

•I panelet 
sitter ordføreren 
og mange flere 

   Erling Okkenhaug, som har 
engasjert seg i diskusjoner om 
byutvikling mange steder i 
Norge kommer. Han vil innlede 
den åpne samtalen om byutvik-
lingen i Steinkjer. I panelet sit-
ter følgende: Ordfører Bjørn 
Arild Gram, Stein Storsul, Carl 
Olav Severeide, Grete Waaseth, 
Egil Stensheim, Kirsti Arntsen 
og Hallgrim Bremset.

2018 er europeisk kulturarv-
år. Med temaet «typisk norsk – 
ikke bare norsk» har Sparbyggja 
lokallag av Fortidsminnefore-
ningen, søkt å plassere Stein-
kjer inn i dette temaer. Egentlig 
er det ikke vanskelig, sier de. 
Allerede med Sverre Pedersens 
første planer for fornying av 
byen i 1925 var visjonen preget 
av europeiske idealer med en 
barokk sentrumsplan omkran-

set av en hageby. Det var ikke 
midler til å gjennomføre pla-
nen den gangen. Dette endret 
seg da byen ble lagt i ruiner i 
1940. Ifølge fortidsminnefore-
ningen var den samme Sverre 
Pedersen engasjert av Adminis-
trasjonsrådet til å stå for et sen-
tralt planleggingskontor for 
brente steders regulering. Plan-
prinsippene ble de samme. 
Men nå kunne det startes med 
blanke ark.

De sier holdningen til den 
nye byen har skiftet fra stolt-
het, til likegyldighet og tilbake. 
Nå er det stor enighet om at 
gjenreisingsbyen må bevares, 
problemet er hvordan - nå når 
byen utvikler seg i alle retnin-
ger.

Okkenhaug, har i en manns-
alder engasjert seg i bevaring 
og utvikling av bymiljøer, han 
har blitt en kjent aktivist, men 
en også kreativ miljøtenker.

Onsdag 26. september kom-
mer han altså til Steinkjer - i en 
av gjenreisingsgårdene, Heg-
dahl-gården. De har også invi-
tert et kyndig panel slik at 
diskusjonen kan få bredde. 
Uten nye grep med det som 
skal komme, vil kanskje den 
internasjonale trenden, et 
svekket gammelsentrum ram-
me sterkere enn det har gjort 
til nå. 

Det vil være musikalske inn-
spill med Rolv Arne Solem.
TRINE BINDE BRATBERG
trine@steinkjer-avisa.no

 • Åpen samtale om byutvikling

Hva slags by vil vi ha?

BYUTVIKLING: Mye har skjedd i Steinkjer sentrum siden dette 
bildet ble tatt i 2012, og mer skal skje. Men hvilken utvikling 
ønsker vi? Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa


