
Här följer lite tips och råd till dig som har en hund som är rädd för
fyrverkerier.

Börja förbereda din hund i god tid:
 Skapa en liten koja eller ett bo för hunden. Välj en plats i hemmet där minst ljud

hörs, där man kan dra ner rullgardiner och stänga ute ljusen från fyrverkerierna.
 Lägg in några filtar så hunden kan ”gräva” in sig och gömma sig.
 Lägg gärna in en gammal otvättad jumper, så hunden kan känna din lukt och känna

sig trygg även om du inte är där.
 Sätt vattenskålen i eller i närheten av boet så hunden inte behöver gå ut för att

dricka.
 Lägg in några tuggpinnar eller någon favoritleksak ifall hunden vill sysselsätta sig

genom att tugga på något. Tuggande kan ha en lugnande effekt.
 Lagom hög musik med en jämn rytm kan vara ett bra sätt att maskera ljudet från

fyrverkerierna.
 Uppmuntra hunden att gå in i boet under veckorna före fyrverkerierna.

Under fyrverkerikvällen:
 Ge hunden mat tidigare under dagen och se till att han/hon har varit ute och kissat

minst en timme före smällandet börjar.
 När det börjar smälla, led in hunden till boet och uppmuntra honom/henne att

stanna där
 Bli inte arg på hunden för att han/hon är rädd.
 Trösta inte hunden! Det är det värsta du kan göra. Det bekräftar för hunden att det

finns något att vara rädd för och förvärrar situationen.
 Det är bättre att ignorera beteendet och istället uppmuntra och belöna hunden när

han/hon slappnar av.
 Ignorera själv smällandet.
 Man kan försöka leka med hunden eller engagera i någon sorts träning.
 Det är viktigt för hundens säkerhet att samtliga dörrar och fönster är stängda och att

hunden alltid är kopplad om man måste gå ut under fyrverkeriet.
 Det kan hjälpa att sätta in bomull eller fetvadd i öronen på hunden som

öronproppar. Fråga gärna din veterinär hur man gör på rätt sätt.

Det finns hjälpmedel och mediciner som kan hjälpa din hund att känna sig tryggare.

 DAP står för Dog Appeasing Pheromone och är ett lugnande feromon. Feromoner är
luktämnen som utsöndras av både djur och människor och som påverkar andra
individer på olika sätt. Det feromon som används i DAP är syntetiskt framställt och
liknar det feromon som tiken utsöndrar vid di från juvret som ger valparna en känsla
av trygghet och harmoni. DAP finns också som en spray, halsband eller dosa. DAP



dosan installeras i ett eluttag ca 2 veckor innan nyår. (vid Lucia). DAP kan köpas hos
veterinär eller på apoteket. DAP dosan som sätts i eluttaget skall placeras nära där
hunden vistas mest och ska sitta i hela dygnet och upp till 2 veckor efter nyår.

 Zylkéne är ett lugnande fodertillskott som är tillverkat på komjölk.  Tabletten ges ca
en timme före förväntad ångestframkallande händelse. Zylkéne kan användas under
kortare eller längre perioder och har visat sig fungera mycket bra på hundar som är
oroliga eller rädda. Zylkéne är receptfritt.

Om din hund är mycket orolig och man har provat DAP och Zylkéne utan reslutat, då kan
man behöva ge någon form av lugnande medicin. Dessa mediciner ordineras av veterinär
och hunden måste undersökas först. Nozinan är en av de vanligaste medicinerna som
används. Nozinan är ett humanpreparat som används vid psykotiska tillstånd. En hund som
fått ett lugnande läkemedel skall aldrig lämnas ensam. Oftast är det olämpligt att ge
lugnande mediciner till äldre hundar eller hundar med hjärtproblem. Var ute i god tid med
att besöka veterinär, eftersom det oftast endast finns jourveterinärer tillgängliga under
nyårshelgen.

Vissa hundägare väljer att låta hunden vistas på ett pensionat på landet under nyårshelgen.
Andra kör ut i skogen när smällandet är som värst. Detta kan vara en bra lösning för att
slippa ge hunden lugnande mediciner.


