Angst for fyrværkeri hos hund og kat

Angst for fyrværkeri
Fyrværkeri kan være en overvældende oplevelse. Flot, spændende og fascinerende
for de fleste mennesker, men for mange hunde og katte er oplevelsen skræmmende.
Dyrets ubehag eller angst kan være forbundet med både lydene og de kraftige lysblink. Ofte hører dyret lydene på større afstand end os mennesker, og angsten kan
også komme til at omfatte andre ting, som dyret forbinder med fyrværkeri. Derfor
kan dyrets angst for fyrværkeri komme til udtryk på tidspunkter, hvor vi ikke umiddelbart forbinder dyrets reaktioner med den kendte angst. For eksempel kan brug
af serpentiner eller papirshatte til en børnefødselsdag pludselig gøre dyret bange,
fordi det forbinder situationen med en ubehagelig oplevelse (nytårsaften).
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Typiske tegn på angst for fyrværkeri hos hund
Hunde kan vise deres ubehag eller angst på forskellige måder.
Nogle hunde prøver at ”jage fyrværkeriet væk” ved at løbe gøende fra vindue til
vindue, og de kan være svære at aflede. Andre hunde viser generelle tegn på angst
og/eller uro, hvoraf de mest almindelige er nævnt herunder.
Almindelige tegn på angst for fyrværkeri hos hund:
• Uro, rastløshed
• Lav kropsholdning og haleføring
• Smalle øjne, lange mundvige, tilbagelagte ører
• Halser
• Savler
• Ryster
• Skraber på døre, paneler, gulv eller ”graver” i tæpper, puder eller dyner
• Gemmer sig, for eksempel under/bag møbler
• Har ikke lyst til at komme udendørs (når det er mørkt)
• Urenlig
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Typiske tegn på angst for fyrværkeri hos kat
Katte kan vise deres ubehag eller angst på forskellige måder, men oftest søger
katte væk og gemmer sig, når de er utrygge eller angste.
Almindelige tegn på angst for fyrværkeri hos kat:
• Vil ikke ud/eller løber væk
• Gemmer sig
• Nedsat appetit
• Ryster
• Trykker sig
•

Gemmer sig

• ”Sniger” sig rundt
• Urenlig
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Behandling af fyrværkeriangst
Angst, som ikke behandles, er til stor gene for dyret og vil ofte forværres med tiden.
Desuden er der risiko for, at dyret også udvikler angst for andre ting/indtryk.
Tal med dyrlægen om mulighederne for angstdæmpende behandling i god tid,
inden”fyrværkerisæsonen” starter. Et træningsprogram, som gradvist tilvænner
dyret til fyrværkeri, kan være relevant for nogle dyr.
Ud over behandling, som dæmper angsten, kan forskellige forberedelser være
med til at forebygge dyrets angst, når der forventes afskydning af fyrværkeri, især
nytårsaften. Se afsnittene for henholdsvis hund og kat på de følgende sider.
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Håndtering af fyrværkeriangst hos hund
• Opsøg dyreklinikken i god tid for rådgivning og angstdæmpende behandling.
• Sørg for at lufte hunden inden fyrværkeriet starter/tager til. Husk at lufte hunden
i line, så den ikke har mulighed for at stikke af, hvis den bliver forskrækket.
• Træk gardiner for og rul persienner ned, når det begynder at blive mørkt. Tænd
godt med lys indenfor, så lysglimt fra fyrværkeriet udendørs sløres.
• Sæt let rytmisk musik på musikanlægget for at sløre lydene udefra. Helst musik
som hunden er vant til fra rolige stunder.
• Tilbyd hunden et roligt sted midt i hjemmet væk fra vinduer og døre. Hvis
hunden i tiden op til fyrværkeriet har haft gode oplevelser på dette sted (ro,
tyggeben, legetøj og lignende), vil det være en hjælp i de stressede situationer.
Hunden skal generelt/altid have ”helle” på dette sted og altså ikke håndteres
(børstes/soigneres/krammes), når den søger derhen.
• Ved at tilbyde en lille bunke forskellige tæpper på dette sted har hunden noget
at grave og gemme sig i, og det kan hjælpe på dens stressniveau at have mulighed for selv at handle.
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• Fordel lidt godbidder og tyggeben ved hundens ”gemmested”, når fyrværkeriet
starter, men bliv ikke skuffet, hvis hunden ikke viser interesse for lækkerierne.
Hunden skal ikke lokkes eller presses til at vise interesse for maden eller til at
spise.
• Ignorér selv fyrværkeriet og hundens eventuelle reaktioner på det.
• Hvis hunden søger kontakt besvares denne på helt rolig vis. Det er vigtigt ikke
at ynke eller ”pylre” om hunden, fordi dette vil bekræfte den i, at situationen er
anderledes og farlig.
Det er vigtigt selv at være upåvirket af fyrværkeriet, da dette signalerer til hunden,
at situationen er ufarlig.
Derudover bør man tænke på, at atypisk opførsel, som for eksempel udklædning
med parykker, sjove skæg, skralder, truthorn med mere, kan virke stressende på
hunden og dermed gøre angsten værre.
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Håndtering af fyrværkeriangst hos kat
• Opsøg dyreklinikken i god tid for rådgivning og angstdæmpende behandling.
• Sørg for at vinduer og døre er lukkede, så katten ikke bliver forskrækket og stikker af, når fyrværkeriet starter.
• Træk gardiner for og rul persienner ned, når det begynder at blive mørkt. Tænd
godt med lys indenfor, så lysglimt fra fyrværkeriet udendørs sløres.
• Sæt let rytmisk musik på musikanlægget for at sløre lydene udefra. Helst musik
som katten er vant til fra rolige stunder.
• Tilbyd katten et roligt sted midt i hjemmet væk fra vinduer og døre. Det kan
være hylden i et åbent klædeskab eller en papkasse, kattekurv eller lignende.
Nogle katte foretrækker gemmestedet højt, mens andre (især ældre og gigtsvage katte) foretrækker at have et gemmested i gulv- eller sofahøjde.
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• Læg i god tid et par tæpper eller håndklæder i et godt og rart gemmested til
katten. Når katten kan gemme sig, og dermed har mulighed for selv at handle,
hjælper det på dens stressniveau.
• Ignorér selv fyrværkeriet og kattens eventuelle reaktioner på det.
Det er vigtigt selv at være upåvirket af fyrværkeriet, da dette signalerer til katten, at
situationen er ufarlig.
Derudover bør man tænke på at atypisk opførsel, som for eksempel udklædning
med parykker, sjove skæg, skralder, truthorn med mere, kan virke stressende på
katten og dermed gøre angsten værre.
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ved uro og utryghed
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