HVIS HUNDEN ER ANGST
FOR FYRVÆRKERI ELLER
TORDENVEJR

 10 gode råd
 Sørg for, at hunden får tilstrækkelig motion i tiden op til nytårsaften og på selve dagen.

Hav den i line, da den kan løbe væk, hvis den bliver forskrækket af f.eks. et højt brag. Leg
desuden med hunden, og giv den forskellige små opgaver, f.eks. i form af søgeøvelser, så den
bliver mentalt træt.

 Tag aldrig hunden med ud, når fyrværkeriet er på sit højeste. Luft hunden tidligt på aftenen,
inden skyderiet starter, og luft den først igen næste morgen.

 Undgå selv at skyde fyrværkeri af nær hjemmet, og aftal med naboerne, at de heller ikke gør
det. Undlad af fyre bordbomber af.

 Lad aldrig din hund være alene hjemme nytårsaften, og forlad aldrig hunden for at gå ud at

se på fyrværkeriet. Du risikerer at få en hund, som både er angst for fyrværkeri og angst for
at være alene hjemme.

 Tag væk med hunden til et roligere sted, hvis du har forventning om, at der vil blive fyret

meget fyrværkeri af, der hvor du bor – eller få hunden passet et roligt sted hos mennesker,
som den kender.

 Lad heller ikke hunden alene, hvis du ved, at det vil blive tordenvejr.
 Træk gardinerne for vinduet, eller rul persiennerne ned i det rum, hvor hunden opholder sig
under tordenvejr eller afskydning af fyrværkeri. Afspil eventuelt beroligende musik for hunden. Det gør den mindre opmærksom på lyde udefra.

 Hvis hunden vil gemme sig, skal den have lov til det. Du kan eventuelt lave en lille hule til
hunden i god tid inden nytårsaften, så den har mulighed for at vænne sig til den. Husk, at
hunden skal have mulighed for at gå ind i og forlade hulen, som den har lyst.

 Undgå at fare til vinduet, samt at virke spændt eller ophidset, når du hører et tordenskrald, eller
når der bliver fyret fyrværkeri af. Optræd roligt og behersket. Hvis du selv er bange, vil hunden
straks mærke det, hvorfor dens egen angst vil blive forstærket.

 Forsøg ikke at trøste hunden, hvis den bliver bange. Du må ikke afvise hunden, hvis den søger

kontakt, men du skal ignorere den, og ellers opføre dig, som du plejer, idet du er rolig og afslappet. Hvis du trøster hunden, vil du forstærke både den adfærd, som hunden viser, og den angst,
der er årsag til hundens adfærd.

Hjælp hunden over dens angst
Vores omverden består af mange forskellige lyde. Nogle af disse lyde kan være
en skræmmende oplevelse for vore familiedyr. Mere end 30% af alle hunde er
angste for høje lyde som for eksempel
tordenvejr, skud og fyrværkeri.
Sådan kan du se, at hunden er angst
Hunden kan vise, at den er angst ved, at
den ryster, gemmer sig, søger kontakt med
dig eller går rastløst rundt. Nogle hunde
vil desuden gø. Ved stærk angst vil hunden
desuden trække vejret meget hurtigt og
savle, og den kan blive apatisk. Desuden
kan en ellers renlig hund deponere sin afføring eller tisse. En angst hund vil normalt
ikke tage føde til sig. Hunden kan være så
optaget af sin angst, at den ikke lystrer, når
du beder den om at gøre simple ting. Og
ofte vil den ikke uden for en dør.
Angst kan udvikle sig
Selvom det ikke er et problem for dig, at
din hund er angst, skal du tænke på, at
det er et problem for hunden selv. Du bør
derfor hjælpe din hund over dens angst.
Hvis din hund er angst for bestemte lyde,
og den ikke får hjælp til at overvinde angsten, er der risiko for, at den også bliver
angst for andre lyde. Desuden skal der ofte
stadigt mindre til, at angsten udløses. Så
en hund, der oprindeligt kun reagerede
ved kraftigt skyderi, vil efterhånden reagere kraftigt på selv den svageste lyd.
Angst for høje lyde kan forebygges
Man kan forebygge, at ens familiehunde
udvikler angst for bestemte lyde, som de

senere vil blive udsat for, ved gradvist at
vænne dem til disse lyde. Denne tilvænning foregår lettest tidligt i livet, hvor
hunden er meget modtagelig for nye indtryk, men endnu ikke har haft ubehagelige
oplevelser i forbindelse med disse lyde.
Du kan bestille CD’en (Lydtræning for familiedyr) på www.
dyrenesbeskyttelse.dk. CD’en
indeholder kvalitetsoptagelser af
forskellige lyde – herunder skud,
fyrværkeri og torden. Denne CD er beregnet
til at vænne hunde til bestemte lyde, så de
ikke bliver bange, når de møder dem senere
i livet. CD’en skal bruges sammen med
den grundige vejledning, som følger med
Da træningen tager meget lang tid, bør
du starte i god tid inden nytårsaften, hvis
hunden er bange for fyrværkeri. Hvis det
er torden den er bange for, bør du træne
med hunden på det tidspunkt af året, hvor
sandsynligheden for tordenvejr er mindst,
nemlig vinter og forår.
Du skal være opmærksom på, at det ikke
altid er muligt helt at fjerne hundens angst
for fyrværkeri eller tordenvejr. Nogle gange
vil træning blot dæmpe hundens angst, så
det er lettere for den at klare lyden.
Anden behandling
Der findes forskellige typer af naturmedicin og feromoner, som kan tage toppen af
hundens angst. Disse kan købes i Matas
eller hos dyrlægen, der samtidig kan
rådgive dig om, hvordan de skal bruges.
Almindelige beroligende midler tager ikke
angsten, de sløver bare.
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