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Ilderen som kæledyr Karina Anée Købke Hent PDF Forlaget skriver: Ilderen har vundet en plads i alle
dyreelskeres hjerter og er blevet et kendt og elsket dyr i Danmark. Det er ikke uden grund, at ilderen har slået
sig fast på top fem listen over kæledyr. Ildere har en stærk personlighed, de er nysgerrige, intelligente samt

meget kælne og legesyge. Har man først haft ilder en gang, ja, så er man solgt for livstid.

Ilderen har længe været et populært og eftertragtet kæledyr i mange dele af verden, - længe før vi for alvor
tog ilderen til os som kæledyr i Danmark.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange mennesker, der holder ilder i Danmark, men et godt bud er
omkring 10.000, og tallet er stødt stigende. I Japan har ca. hver femte person ilder, og i USA er der langt over

en million registrerede ilder-ejere. I vore nabolande, Norge og Sverige, er ilderen ved at være et lige så
populært kæledyr som hunden og katten.

Bogen er flot illustreret af dyrefotografen Pernille Westh.. Målgruppe: Fra 13 år
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