
FORBERED DIG 
Find ud af, hvornår der fyres fyrværkeri af i 
området, så du kan planlægge dagen.

PLANLÆG I GOD TID 
Hvis du selv skal fyre fyrværkeri af, skal du undgå at gøre det i nærheden af 
dyr og advare dine naboer, så de kan beskytte deres kæledyr. Hvis du er i et 
landområde, så sørg for, at der ikke er husdyr, heste eller fjerkræ i nærheden.

HOLD DYRENE INDE 
Hunde og katte er meget mere sikre, hvis de 
holdes inde, når der fyres af.

SKAB ET SIKKERT RUM 
Sørg for at alle døre og vinduer er lukkede, og gardinerne trukket 
for. Lav en hyggelig hule til dyret i et stille, mørkt hjørne eller under 
et bord ved hjælp af yndlingspuden og -tæpper. En kasse med et 
tæppe over toppen kan fungere godt for en hund.

BAGGRUNDSSTØJ 
Hvis du tænder for tv'et eller radioen, hjælper det med at 
overdøve noget af støjen.

SØRG FOR, AT ALLE KÆLEDYR 
ER MÆRKEDE 
Hvis din hund eller kat ved et uheld flygter og løber væk i panik, er 
det vigtigt, at de har letlæselig identifikation, så de kan genforenes 
med dig så hurtigt og nemt som muligt.

VÆR DIT KÆLEDYRS VEN 
Giv dit kæledyr tryghed i dit selskab og bevar dine rutiner så 
normale som muligt. Ros afslappet adfærd og hæv ikke din 
stemme eller irettesæt dit kæledyr, hvis det er ængsteligt 
eller vokaliserer, da dette kan forværre situationen.

HUSK DE SMÅ KÆLEDYR 
Kaniner, marsvin, fugle i bur og andre små kæledyr kan også blive stressede 
af fyrværkeri. Ideelt placeres bure og huse i et stille rum. Sørg for ekstra 
materiale, som dyret kan grave sig ned i, og brug fx et tykt tæppe for at hjælpe 
med at blokere lys og lyd, men sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.

TAL MED DIN DYRLÆGE 
Hvis dit kæledyr tidligere har vist angst, så kontakt din dyr-
læge i god tid inden nytåret. Her kan du få mere at vide om, 
hvordan du kan træne og beskytte dit dyr, og om dit dyr 
har gavn af kortvarig medicinsk behandling.

GODE RÅD TIL NYTÅR
Nytåret er ofte en svær tid for vores kæledyr at komme igennem. De kan 
blive skræmte af de høje brag, susen, knald og skarpe lys fra fyrværkeri. 
Som dyreejer kan du hjælpe dyrene gennem nytåret ved at følge en række 
gode råd om, hvordan du bedst muligt kan beskytte dyrene.

Den Danske Dyrlægeforening har oversat og tilpasset de gode råd med tilladelse fra British Small Animal Veterinary Association (BSAVA), der har udstedt anbefalingerne. 
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