Rädsla för fyrverkerier, smällare och åska
Många är hundarna som lider av smällare kring nyårsfirandet, och som också blir panikslagna när det
åskar ute. Vad är då viktigt att tänka på om din hund är rädd?










Håll dig själv lugn för att inge trygghet hos hunden.
Dalta inte med hunden då det belönar hundens nervösa beteende och får den att känna att
den gör rätt i att oroa sig.
Bestraffa inte heller din hund för att den är rädd, det kan också förstärka känslan av oro.
Försök att hålla hunden på en trygg, rymningsfri plats som hunden är van vid om ni
misstänker att det kommer att skjutas fyrverkerier etc.
o Lämna inte hunden ensam.
o Dra gärna ner rullgardiner och ha det lite mörkare i rummet.
Spela lite musik för att dölja annat oväsen. OBS ej för hög ljudnivå!
Försök att leka med hunden och distrahera den med något som engagerar den.
Om möjligt kan det hjälpa att ha den rädda hunden tillsammans med en annan hund som
inte är rädd utan lugn och trygg. Detta kan lugna den osäkra hunden.
Öronproppar kan tillverkas av bomull som fuktas lätt och försiktigt placeras ner i
örongången. Tänk på att de ska ha lagom storlek och inte trycka för mycket på själva
hörselgången. Kom ihåg att ta ut propparna när smällandet är över. Använd inte
öronpropparna mer än en gång.

Hjälpmedel
Det finns hjälpmedel med lugnande feromoner som kan hjälpa din hund, t.ex. DAP-halsband och
DAP-spray. De preparaten kan kombineras med Zylkène-tabletter som framställs ur komjölk och har
en lugnande effekt på båda hundar och katter. Dessa olika preparat kan även användas i andra
situationer där djuret är osäker som t.ex. vid transport eller tillvänjning av en ny miljö eller ny
familjemedlem.
Träning
Det kan också vara bra att försöka vänja hunden vid obehagliga ljud, s.k. desensibilisering. Utsätt
hunden för ljudet på mycket låg nivå och belöna hunden, t.ex. med mat, när den inte reagerar utan
håller sig lugn och avslappnad. Successivt ökar du volymen för att vänja hunden.
Receptbelagd medicin
Hjälper inte detta finns starkare medicin som du kan få efter besök hos veterinär. Sådan medicin kan
göra hunden trött och dåsig och det är viktigt att hunden inte har hjärtproblem.
Tänk på att tabletterna kan behöva ges i god tid innan förväntad stressituation.

