
Hund på varme dager
Temperaturen nærmer seg 30 grader og hunden ligger 
og peser i skyggen. Vi gir deg våre beste tips for de 
varmeste sommerdagene. 

10 tips for varme sommerdager

Sørg for at hunden har rikelig tilgang på vann. Gi den 1. 
gjerne litt leverpostei i vannet så den drikker litt ekstra

Sørg for at hunden har tilgang til skygge og et kjølende 2. 
underlag å ligge på. 

Legg hovedturen til tidlig morgen eller sen kveld, da er 3. 
det kjøligst. Når dagen er på det varmeste er det bra med 
siesta for hunden! 

Barber vekk pels under magen hvis hunden har mye og 4. 
tykk pels 
 
Pelsen på resten av kroppen beskytter mot direkte sol. 
Hunder med mye underull bør børstes grundig slik at all 
død pels fjernes og pelsen blir fin og luftig.

Sørg for at hunden er slank og godt trent før sommer-5. 
varmen slår til. Ekstra fett på kroppen og dårlig form gjør 
sommervarmen ekstra belastende for hunden.

La hunden vasse eller bade. Hunder med mye underull bør 6. 
tørke pelsen sin godt før de utsettes for direkte sol etterpå 
i allefall om de er svarte/mørke. Unngå bading i svært ka-
ldt vann. Vær obs på våteksem og “vannhale”. 
 
Alternativt: Bløt hunden hyppig med kaldt vann under 
magen, på innsiden av lårene der de store blodårene går. 
Hunder som ikke liker å svømme kan bli tryggere med 
svømmevest for hunder, eller prøv råd nr.7.

Hva med å ta på hunden en hvit og lett fuktet T-skjorte? 7. 
Eller sy et enkelt dekken av et hvitt frotéhåndkle og fukt 
det før du tar det på hunden.

Unngå asfalt og bygater. Asfalten blir veldig varm i sola, 8. 
dessuten magasineres varmen i trange bygater. Legg 
turen til luftigere strøk, gjerne litt opp i høyden. Om mulig 
- reis til fjells.

Gi hunden et frossent kjøttbein å kose seg med9. 

Ta livet med ro, det er ikke nødvendig å trene hver dag.  10. 
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Hunden døde mens 
eieren shoppet

Mørke bilruter og lufting 
hjelper ikke

Handleturen til shoppingsenteret i 
Charlottenberg rett over svenskegrensa 
endte i tragedie for en cairn terrier. 
Hunden døde etter to timer i en over-
opphetet bil, mens eieren var på shop-
ping, skriver dagbladet.no. 

Veterinær Ulrich Ohm i Kongsvinger tok 
i mot den døde terrieren. Han kjenner 
til mange alvorlige skader i opphetet 
bil, og advarer kraftig om farene ved 
starten på sommersesongen. Verken 
mørke bilruter eller lufting hindrer at 
det blir varmt i bilen, advarer han. 

- Med dagens temperaturer er det 
60-70 grader i løpet av en halvtime 
uansett. Hunder kan ikke svette gjen-
nom annet enn tunga når de peser. 
De kommer ganske raskt opp i en 
kritisk kroppstemperatur på 42 grader. 
Dermed begynner organismen i prak-
sis å koke, sirkulasjonen går tregere 
og hundene går inn i sjokktilstand, sier 
Ohm til dagbladet.no.

Et kvarter kan være for lenge 
Veterinæren påpeker at han selv ikke 
ville etterlatt en hund inne i bilen i et 
kvarter en gang. Hvis man blir heftet 
noen minutter, kan hunden ha fått 
problemer allerede, påpeker han, og 
fremhever at dette gjelder alle hunder 
uansett størrelse og pelstykkelse. 

Dersom hunden har fått problemer i 
varmen gjelder det å få sirkulasjonen 
til hjernen i gang igjen. Veterinær Ohm 
anbefaler å holde hunden i bakbeina 
med hodet ned.

http://www.dagbladet.no/
nyheter/2008/06/01/536874.html
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