
Hund som er redd skudd og fyrverkeri

Noen hunder er bare lett påvirket eller nervøs for skudd og smell, i disse 
tilfellene er det gode sjanser for å kunne trene bort redselen. Dette heter 
skuddberørthet og kjennetegnes med at hunden kommer ut av redselen ved 
avledning osv.

Men begynn å trene hunden i god tid – du behøver mer tid enn noen da-
ger. Før du begynner, bør du oppsøke veterinær og kontrollere at hundens 
reaksjoner på skudd og smell ikke skyldes at hunden har vondt i ørene, for 
eksempel på grunn av ørebetennelse eller sprukket trommehinne. 

Utmattelsesmetoden
I følge Christian Geelmuyden, sjef  for Agria Dyreforsikring, er den beste tre-
ningen utmattelsesmetoden. Å sitte langt fra et skytefelt en dag og for ek-
sempel lese en bok er en god begynnelse. Når hunden er rolig, avslutter du 
dagens økt. 

Men husk: La aldri hunden se at du synes synd på den når den skal trene 
bort redselen - hvis du gjør det, forsterker du redselen og bekrefter at dette 
er farlige.

– Ikke klapp den og ikke se på den, men ignorer den eller avled med noe som 
hunden synes er morsomt, fortsetter Geelmuyden.

Personlig synes jeg denne metoden er for hard. Er hunden lite redd smell kan 
sikkert dette fungere. Men her er det også en fare for å skape mer redsel.

CD-plater
Det finnes også CD-plater med lyden av fyrverkeri og kinaputter som kan be-
nyttes for å tilvende hunden hjemme. Disse kan man blant annet få kjøpt på 
noen dyreklinikker. Jeg har kjøpt min på Canis som kommer fra Jycke-Tryck. 
I god tid før nyttår spiller en den i bakgrunn, først på lav lydstyrke, så høyere 
og høyere. Samtidig som en spiller av lydene kan en gjøre noe artig sammen 
med hunden, leke eller trene på noe gøy. En kan også gi hunden godbiter 
eller noe annet. Men pass på at godbiten ikke blir gitt når hunden viser usik-
kerhet, da er det en fare for at en forsterker usikkerheten. 

Når dere har trent inne en stund, kan dere ta dere en tur til en skytebane. 
Parker bilen eller start å gå en tur en km eller lenger vekk fra skytebanen. SÅ 
kan dere gå tur mot skytebanen, mot der lyden er - slik at den i løpet av turen 
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blir sterkere og sterkere. Går dette greit belønner du hunden underveis, om 
hunden ikke liker der, går dere ikke nærmere.

Det er vanlig at hunder skvetter om lyden kommer plutselig, men om hunden 
blir tydelig redd - da er lyden for sterk.
Dette er metoden jeg har sett best resultat av.

Skuddredsel
Mange hunder er så redde for smell og fyrverkeri at de må få beroligende 
midler når det feires nyttår.

Vær i så fall ute i god tid for å få resept og råd av veterinæren. På nyttårsaften 
er det for sent å forsøke å få tak i beroligende tabletter. Og hunden bør få 
beroligende senest tidlig på nyttårs aften.

Med eller uten beroligende, det er ofte en fordel å legge hunden i et tildekket 
bur eller mørkt rom med radio på svakt volum. Ha likevel tilsyn med hunden.

Assosiasjonsendring
Jeg har også lest om treningsmetoden som kalles
”assosiasjonsendring” (ofte kalt ”åpen bar”). Her forbereder en seg fra tid-
lig på dagen med å plassere det beste hunden vet rundt i huset. Ved hvert 
eneste lite smell eller rakett strekker en så lynraskt etter ”godbitene” og slen-
ger en neve utover gulvet foran hunden. Først i begrenset mengde, så i sta-
dig større mengder etter hvert som smellene blir tettere og høyere. Innen kl. 
24.00 har en forhåpentligvis en hund som sitter og venter på neste smell med 
stor forventning. Siden nettopp DET er signalet for at himmelen åpner seg og 
godbitene bare regner ned.

Hjemme hos oss spilles CDen med fyrverkeri (som hunden har gjort seg 
godt kjent med) samtidig som det spilles musikk, mens hunden er på badet, 
et rom hos oss uten vinduer. På den måten får den besøk innimellom og slip-
per å se blinkene fra fyrverkeriet. De smell lydene den hører fra CD vil også 
være lyder hunden har gjort seg kjent med og ikke er fult så redd for. Musik-
ken er vel mest for vår del, det er ikke så gøy å høre på denne CD hver dag.

Lykke til!
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