
Når nesten halvparten av hundene er redde for høye lyder, kan 
det være lurt å vurdere lydterapi. Nå har du et år på deg til neste 
nyttårsrakett smeller frykten i din firbeinte venn. 

BIRTE HEGERLUND RUNDE

Sensitivitet for lyder er av de vanligste atferdsproblemene hos hunder, og det er 
også et stort velferdsproblem for hundene. 

49 prosent av hundene i en undersøkelse i England i 2005 var redd sterke lyder, 
og 45 prosent av alle hundene viste seg å være redd fyrverkeri. 

Nå ti dager etter skuddsalvene mot himmelen i inngangen til det nye året, har 
nok de fleste hundene kommet seg fra sjokket. 

Men dyrlegene mener det er unødvendig for hundene å gå gjennom en kveld 

Kan bli kvitt lyd-
angst

med frykt og halen mellom beina. 

Ødelegger dører
– Hvor redd hunden er varierer veldig. 
Noen blir litt skremt og søker støtte hos 
eieren eller de gjemmer seg litt bort et 
sted i huset. Andre blir virkelig redde 
og piper, peser, tar halen godt mellom 
beina og kryper sammen. Noen får pa-
nikk og forsøker å komme seg vekk fra 
der de tror lyden kommer fra. De øde-
legger dører og inventar, gjør fra seg, 
kaster opp og noen stikker av, forteller 
dyrlegene Solvejg Knagenhjelm og Ca-
milla Lilleholt ved Agder dyreklinikk.

For hunder som allerede har utviklet 
sterk frykt eller fobi for høye lyder, har 
man to muligheter, ifølge dyrlegene:

– Man kan enten sette i gang be-
handling eller man kan skjerme hun-
den etter beste evne der det er høye ly-
der, sier Lilleholt.

Råd for forebygging 
– Trening av hunder med frykt eller 
fobi vil ta tid og vi snakker om noen 
måneder. Da vil en kombinasjon av fe-
romoner og kontrollert eksponering for 
lyder være noen av tiltakene, sier Lille-
holt.
• La valpen bli utsatt for fyrver-
kerilyder fra en CD som du setter på 
daglig og øker volumet gradvis.

• Bruk feromoner, Adaptil som 
du plugger inn i stikkontakten eller 
som halsbånd. Dette gjør miljøtrenin-
gen lettere.
• Start så tidlig som mulig, best 
resultat oppnår du om du starter fra du 
får valpen i hus.
• Ikke ta med valpen ut på nytt-
årsaften.
• Ikke la valpen være alene 
hjemme på nyttårsaften.
• Skap en trygg atmosfære og 
støtt valpen om den søker trygghet hos 
deg.

Smittsomt 
Frykten for høye lyder kan være smitt-
som. Har man flere hunder, lærer ofte 
de som ikke har fobi etter hvert redse-
len fra den som er redd.

– Katter kan også ha fobi for lyder. 
De reagerer ved å trekke seg unna. Der-
som du er i tvil om katten din behøver 
behandling, ring dyrlegen din i god tid, 
oppfordrer Lilleholt. 
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