FYRVERKERI
Dagene rundt nyttårsaften er et mareritt for mange hunder og hundeeiere.
Dyr lider voldsomt av frykt forårsaket av skudd og vil ofte prøve å flykte. Man risikerer
dermed at skuddredde hunder stikker av i panikk i denne tiden. NKK ønsker derfor
primært et totalforbud mot fyrverkeri.

Panikk og sjokk
Dyr er generelt sett redde for skudd og høye
lyder, og skremte hunder viser ofte
ukontrollert atferd. De vil gjerne prøve å stikke
av når de blir skremt, og skuddredde hunder
flykter ofte i en blanding av panikk og
sjokktilstand. Dette gjør det vanskelig for
dyret å finne hjem igjen.
Også lysglimtene fra fyrverkeri kan skape
redsel.
Frykt for skudd er forsøkt avlet vekk i mange
hunderaser, ikke minst jakthundrasene.
Imidlertid er det et stort antall raser hvor
skuddsikkerhet ikke har noen tradisjon.
Har en hund utviklet redsel for skudd og smell,
vil frykten i de fleste tilfeller bli sterkere med
alderen.

Fyrverkerirapporten
Fyrverkerirapporten som er utarbeidet av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) skal belyse alle
samfunnsmessige skader og forsøker hvert år i
forbindelse med nyttårsfeiringen å kartlegge
alle ulykker og uhell forårsaket av fyrverkeri.
NKK viser til at rapporten utelater både husdyr
og vilt. Så langt NKK kan se, har Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap ikke
kontaktet veterinærer eller noen deler av
dyreforvaltningen i spørsmålene rundt
rapporten.
Siden dyr kan reagere meget sterkt på kraftige
lyder og lysglimt, etterlyser NKK dyrenes
velferd i rapporten.

Tiltak til liten nytte
For mange hunder og hundeeiere er dagene
rundt nyttårsfeiringen et mareritt. Mange
hundeeiere må gå så langt at de doper ned

hundene eller holder dem i ”lydsikre” rom i
håp om at de ikke skal høre skudd og smell.
Som oftest er dette til liten nytte for redselen
og reaksjonen er der uansett.
Å forutse når skudd og smell vil oppstå i
dagene rundt nyttårsaften er også vanskelig
siden mange starter feiringen i julen og
smellene fortsetter langt ut i januar.
Noen hundeeiere må derfor reise bort fra
strøk med mye fyrverkeri for å skåne hunden.

Mindre fyrverkeribruk
Fyrverkeri berører hunder og andre dyrs
velferd så mye at NKK primært ønsker et
totalforbud mot fyrverkeri av alle slag.
NKK tror samtidig ikke at alt kan løses med
forbud, men håper at man kan begrense
bruken av fyrverkeri til et maksimalt antall
timer på nyttårsaften.
For å kunne leve i dagens samfunn kreves det
selvsagt at hunder må tåle høye lyder av ulike
slag i ny og ne, men den lange varigheten av
og lydnivået på smellene rundt nyttårsaften
gjør det uutholdelige for mange dyr.

