En för varm bil kan bli
en dödsfälla för hunden
Vi är många som förfasar oss när vi ser hundar i bilar på sommaren. Många hundägare är inte medvetna
om att hundar lätt får värmeslag och kan, om det vill sig illa, dö på tjugo minuter i en för varm bil.
Text: Kristin Sundström

★ Även om ägaren är ansvarsfull och
ställer bilen i skuggan samt drar ner rutorna något, kan bilen bli för varm. Solen flyttar på sig och det är inte alltid
lätt att räkna ut när den kommer att skina på bilen. Den bästa regeln är att aldrig lämna sin hund i bilen på sommaren. Även varma vår- och höstdagar kan
temperaturen i bilen komma upp för
högt.
Utdrag från Jordbruksverkets hemsida:
Lämna aldrig ett djur ensamt i en
varm bil.
Ett djur får aldrig lämnas utan tillsyn
i bilen om temperaturen befaras kunna
överstiga 25 grader inne i bilen. Använd
aldrig din bil som förvaringsutrymme
för hunden eller katten. Även om bilen
står i skuggan och du lämnar en glipa i
fönstret för ventilation kan det snabbt
bli mycket varmt inne i en bil. Veterinärer får varje år behandla hundar och
katter som fått värmeslag när de lämnats kvar i bilen av sina ägare.
Det är inte bara temperaturen som
avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får
värmeslag och eventuellt avlider. Även
luftfuktigheten har betydelse. Ju högre
luftfuktighet, desto snabbare överhettas
djuret. Luftfuktigheten ökar mycket
snabbt då hunden hässjar. Din bil är ett
fordon, inget förvaringsutrymme för ett
djur.

Hunden hässjar
Hundar kan inte reglera sin kroppsvärme som vi människor kan göra. Vi svettas när det blir för varmt medan en hund
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endast har några få svettkörtlar under
trampdynorna.
I stället försöker hunden reglera
kroppstemperaturen genom att andas
ut varm luft, så kallad hässjning. Den
metoden är inte alls ett lika effektivt
sätt att sänka kroppstemperaturen som
svettning är. När temperaturen på hunden stiger över 41 grader riskerar hunden att få värmeslag. Ofta drabbar värmeslag hundar som får sitta för länge i

varma bilar men även en hund som vistats i solen länge utan att kunna välja
skugga kan drabbas. Har du med dig
hunden på stranden är det därför viktigt att se till att hunden även har tillgång till skugga.

Vissa raser känsligare
De hundar som är extra känsliga för att
få värmeslag är de trubbnosiga raserna,
överviktiga hundar, hundar med tjock

Informationskort
★ Svenska Blå Stjärnan vill att
fler människor blir medvetna
om hur jobbigt det kan vara för
en hund att sitta i en varm bil.
Vi har tagit fram informationskort som medföljer detta
nummer av tidningen. Vi har
tänkt att du kan ha med dig
korten och sätta dem under
vindrutetorkaren om du ser att
det sitter en hund i en varm bil.
Du kan också förstås dela ut
den till hundägare som du träffar. På kortet är det en tabell
över hur varmt det blir i bilen
vid olika utomhustemperaturer
samt information om hur du
ska agera när du ser en hund
som mår dåligt i en för varm
bil. Behöver du fler kort kan du
mejla till sbs@svenskablastjarnan.se så skickar vi fler till dig.
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En bil som står i solljus när utomhustemperaturen är 20 grader kan snabbt stiga till 60 grader.
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päls eller de med hjärt- och andningsproblem. Men alla hundraser kan drabbas av värmeslag.
En bil som står i solljus när utomhustemperaturen är 20 grader kan mycket
väl på kort tid stiga till 60 grader. Att
”bara springa in i affären och köpa lite
mjölk” kan för hunden bli en plågsam
väntan.
De tecken som gör att du ser om en
hund har värmeslag är hässjning, oro,
stirrighet, vinglighet, svimning, kräkningar, diarré, kramper och medvetslöshet.

Inte kyla ner för snabbt
Om en hund har drabbats av värmeslag
ska du placera den i skuggan, gärna där
det fläktar. Blöt handdukar i 20-gradigt
vatten och lägg runt hunden eller häll
vatten över hunden. Det är viktigt att
inte kyla ner hunden för snabbt, eller
med för kallt vatten den kan då i stället
drabbas av undertemperatur. Om du
har en termometer tag temperaturen
var femte minut tills den ligger under
39,5 grader. Om hunden är mycket allmänpåverkad ring till veterinär och rådgör om du bör åka in med hunden för
behandling.
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