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Ved gennemgang dags dato findes forholdene rene og opfylder alle betingelser for fysiske rammer. 

Forbedringer er implementeret således at  chipnumre nu  forekommer på Kennelaftalen og der er lavet 

underskrevne aftaler således at Skovlygårds personale til hver en tid kan kontakte dyrlæge for ejers 

regning, skulle behovet opstå..  

Der er blevet plantet skyggebevoksning på udearealerne for at sikre hundene kan komme væk fra bagende 

sol i de varme måneder. 

Kattevolieren er forbedret med stor sandkasse i midten samt vandingsanlæg opsat til vanding af de grønne 

græskanter.  

Jens Vang har gennemført uddannelsesforløb for kenneldrift og er nu ekstra på vagt overfor 

smittespredning både indenfor og ude på fællesarealerne. 

Hundekennel 

Der er 10 ”værelser ”  , hvis hunde fra samme ejer og af lille størrelse, kan der være flere hunde pr værelse. 

Alle Værelser har direkte adgang til egen løbegård med græs. Alle de fysiske rammer overholder rigeligt 

minimumskrav. Der er både mulighed for opvarmning med gulvvarme og nedkøling med aircondition, 

såfremt behovet for klimaregulering opstår  Her udover er der indlagt 2 daglige individuelle  lufteture (evt 2 

hunde ad gangen, hvis muligt) samt 2 gange daglige  ophold i aktivitetsområde, stort hegnet legeareal med 

aktiviteter som pool og legetøj.  Der er en fantastisk god rolig stemning i hele kennelen.  

Kattepension 

Der er 12 individuelle burrum i katteafdelingen. Der er vanligvis kun ophold i privat suiterne, hvis ejer har 

specifikt ønske herom eller hvis katten er mere tryg her. Der er adgang til et kæmpe fællesareal stue til kip, 

med hems, hanebåndspær, klatretræer og masser af lys og plads. Der er 2 udgange til stort overdækket 

voliere med græs bund. Der er opsat klatretræer og  kattehuler . Virkeligt en imponerende god stemning, 

rolige, trygge katte i exceptionelle rammer. Der er en hjemmeside  tilknyttet Katte & Hundepensionen, hvor 

det er let for alle at orientere sig om forhold på stedet http://www.skovlygaard-dyrehotel.dk. 

 

Mvh  

Camilla Gyhrs, Dyrlæge 

Dyrlægegruppen Laugø 

http://www.skovlygaard-dyrehotel.dk/

