Rescue Center Denmark

Dyreredningskursus
Hvad gør man når dyr kommer til skade og skal reddes
eller nødaflives? Rescue Center Denmark har 20 års
erfaring med dyreredning og udbyder såvel standard
kurser i dyreredning som specialtilpassede kurser efter
kundens ønsker. Det betyder, at vi har såvel teoretisk som
praktisk viden, der kan bruges når situationen opstår.
Dyreredning, større dyr
“Dyreredning – større dyr” er titlen på det kursus Rescue Center Denmark udbyder som
fast standard og et nyt kursus for “Dyreredning – mindre dyr” er på vej grundet lokal
efterspørgsel på dette emne. Vi er den eneste udbyder i Danmark af dette kursus.
Kurset er som standard af en uges varighed, men der er mange muligheder for at tilføje
eller fjerne emner fra kurset, så det passer til norske forhold. Det er værd at bemærke, at
det er et kursus med både teoretisk og praktisk undervisning, så læringsudbyttet bliver
optimalt. Og vi tager gerne udgangspunkt i situationer, der er kendte fra hverdagen.
På kurset arbejdes der med dyrenes adfærd, kommunikation og etik, redning, udstyr,
hjælpemidler og nødaflivning under hensyntagen til gældende lovgivning.
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Dyreadfærd er et vigtig emne på kurset
På kurset arbejdes der først og fremmest med dyrenes adfærd, hvordan reagerer dyrene
i en normal situation og hvordan i situationer, hvor de er under stress eller er sårede f.eks.
ved påkørsel eller anskydning. Viden om adfærd hos dyrene skal anvendes, når man står
i redningssituationen, så man kan handle rigtig og forebygge at dyrene skræmmes væk
eller komplicerer redningsarbejdet.
Lovgivning, kommunikation og etik
Skal man lære om dyreredning er det vigtigt at kende lovgivningen. Man skal som dyre
redder holde sig inden for gældende lovgivning, f.eks. når der skal foretages nødafliv
ninger: Redderen skal vide, hvad der er tilladt og hvilke metoder, der er tilladte. Det er
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med på kurset, hvordan man skal kommunikere med andre om dyreredningen på
skadesstedet så f.eks. børn ikke får chokerende oplevelser i forbindelse med tilskade
komne dyr, men at de oplever, at dyreredderen er professionel og optræder etisk kor
rekt. Dertil kommer samarbejde med andre faggrupper f.eks. dyrlæger.
Praksisundervisning i nødaflivning og redning af dyr
På kurset i dyreredning arbejdes der med nødaflivning af dyr. Skolen har et samarbejde
med et kreatur slagteri, hvor kursisterne arbejder med aflivning med boltpistol. Red
deren skal vide hvordan aflivning gøres professionelt og med mindst mulig lidelse for
dyrene.
Redning af dyr
Igen arbejdes der teoretisk og praktik med fritrækning og anvendelse af hjælpemidler
og hjælpeudstyr. Hjælpemidlerne er f.eks. brug af traktor, stropper, spil og hejseudstyr.
Mange slags dyr
På kurset arbejdes der med mange forskellige dyr: Heste, køer, grise, vildt, smådyr som
katte, hunde, fugle samt mere eksotiske dyr som slanger og fugleedderkopper.
Fakta
Varighed: 37 lektioner over 5 dage som standard.
Kurser i dyreredning større dyr afholdes kun et sted i Danmark.
Dette sker på Rescue Center Denmark.
Rescue Center Denmark ligger i Esbjerg, 60 km. fra lufthavnen i Billund.
Det er muligt at tilrettelægge varighed, deltagerantal og indhold i samarbejde med
kunden, så I får det bedst mulige kursus svarende til jeres behov. I kan altid få et
uforpligtende tilbud.
Kursusprisen pr. deltager for en uges kursus ved min. 12 deltagere:
Dkr. 4.800,- ekskl. moms.
Tillæg for fuld forplejning og overnatning pr. døgn Dkr. 740,-
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Kontakt
Konsulent John Møller Jensen, jmj@rescuecenter.dk eller tlf.: 0045 3046 4880.

