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Sommaren en farofylld tid för hunden

På www.skk.se under rubriken 
Press finner ni även tidigare 
pressmeddelanden samt snabbfakta 
om Svenska Kennelklubben.

SKK gör under sommaren en kampanj 
med så kallade restaurangvykort för att 
påminna om faran med varma bilar.

Nu är det högsommar och de flesta av oss hoppas på sol och värme. För våra hundar är värmen 
inte lika efterlängtad och kan utgöra en allvarlig fara. I sommarsolen kan bilen lätt bli en dödsfälla. 
Snabbare än många tror höjs temperaturen i bilen, oavsett om den står i sol eller skugga. För att 
få hundägarna att uppmärksamma problemet med varma bilar gör Svenska Kennelklubben en 
kampanj med så kallade restaurangvykort. 

När du reser med hund i bilen rekommenderar Svenska Kennelklubben:

• Att vid långa turer välja tider när solen inte står som högst
• Att rasta ofta och gärna vid en sjö så att kanske både hund och förare kan svalka sig
• Att tänka på att solen förflyttar sig snabbt, efter bara en kort stund kan värmen vara olidlig
• Att om du har en kombi – installera grindar eller en bur så att du kan öppna luckan och låta 

hunden få frisk luft när du stannar till
• Att inte fylla bilen med så mycket packning att lufttillförseln stryps bak till hunden
• Att aldrig binda hunden i bilens stötfångare, dragkrok eller liknande – det kan sluta mycket 

olyckligt ifall man plötsligt måste åka vidare eller flytta bilen!
• Att hellre placera hunden hos goda vänner eller på pensionat om resan går till platser som 

hunden inte är lika välkommen till. Då behöver man inte oroa sig för att hunden får sitta långa, 
varma och kanske farliga timmar i bilen.

Utöver varma bilar finns det andra faror för hunden som dyker upp sommartid som till exempel 
fästingar, ormar, paddor, giftiga alger samt rester efter picknickar.

• Gå igenom din hunds päls dagligen för att hitta fästingar. Hundar kan liksom vi människor 
drabbas av fästingburna sjukdomar och ju fortare de avlägsnas desto mindre är smittorisken. 
Fästingarna bör avlägsnas med speciella fästingborttagare. För hundar finns också preparat som 
förebygger fästingangrepp – rådgör med apotek eller veterinär vilket som är lämpligt.

• Huggormsbett kan ge skador på hjärta, lever och njurar och bör snarast behandlas av veterinär. 
Vistas man i ormtäta områden kan man be sin veterinär att skriva ut kortison att ha till hands.

• Paddor utsöndrar gift om de blir bitna. Giftet kan göra att hunden blir slö och dreglar.
•  Algblommning kan innebära hälsofara för såväl människor som djur eftersom en del alger 

producerar gift. Om hunden uppvisar symtom som kräkning och diarré och man kan misstänka 
att den har fått i sig sjö- eller havsvatten ska man uppsöka veterinär.

• Kvarlämnade rester från picknickar, till exempel kycklingben, glass- och grillpinnar, majskolvar 
och annat skräp kan skada hundens mage om den äter upp det. Även risken för att trampa på 
glasskärvor ökar under sommartider. 

Sommartid vistas vi mycket med våra hundar ute bland andra människor och djur. Då är det 
viktigt att alla hundägare visar hänsyn och har god ordning på hundarna. Det kan vara på bad-
stranden, på campingplatsen eller i skog och mark där hunden under inga omständigheter får 
störa viltet som nu har ungar.

Alla faror till trots hoppas vi att alla hundar får en riktigt skön semester med husse och matte!

Jag ber dig

snälla, snälla, snälla, snälla

– lämna mig inte...

Lämna aldrig hunden i en varm bil - det blir snabbt livshotande temperatur!

Fakta:
Temperaturen i bilen

Kl  T ute väderlek T i bil
08.30 +14° skugga +19°
09.30 +18° skugga +38°
10.30 +20° blandat +47°
11.10 +20° sol +57°
12.00 +23° sol +62°
13.30 +22° sol +85°

Sms:a registreringsnumret!
Om du ser en varm hund i en bil 
kan du skicka registreringsnumret 
med ett sms till 71456 och få 
namnet på bilens ägare. Befinner 
du dig vid ett köpcenter eller en 
hundutställning kan du be om att 
namnet ropas ut. Om du bedömer 
att hunden är i livsfara ska du 
kontakta polisen. I akuta fall har 
du rätt att slå in rutan för att få ut 
hunden. Se då till att ha vittnen 
som kan intyga att hunden var illa 
ute.


