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En rask tur innom butikken 
mens hunden sitter igjen i 
bilen, kan være dødsfarlig. 
Dyrlegene testet hvor varmt 
det blir i en bil i løpet av ti 
minutter.

Handle-
tur er 
dødsfelle

d
u mangler brød og melk, 
stanser ved butikken og 
løper inn mens hunden 
sitter igjen i bilen. Det 
tar jo ikke mange mi-
nuttene. Sola står høyt 

på himmelen, men noen minutter kan 
da vel ikke skade, tenker du, mens du 
putter varene i kurven, slår av en rask 
prat med en bekjent og stiller deg i kas-
sakøen. Plutselig har det gått seks mi-
nutter. I bilen er det nå over 50 varme-
grader.

– Dødelig, sier dyrlege Solvejg Kna-
genhjelm og ser på stoppeklokka.

Eksperiment. Tilfellet var bare tenkt. 
Eksperimentet er reelt. I tre ulike biler 
har de plassert tre termometre. En av 
bilene har alle vinduer lukket. Den an-
dre har et av vinduene åpne. Den tredje 
bilen har alle vinduer åpne. Alle bilene 
står på en parkeringsplass i sola. 

Bilen med et vindu åpent og den med 
alle vinduer åpne, skiller seg ikke så 
mye fra hverandre. Men bilen hvor alle 
vinduene er lukket, er rene dødsfellen. 
Selv om de andre to også fort kommer 
opp i over 30 plussgrader på to minut-
ter. 

– Hunder svetter ikke. De kvitter seg 
med varmen ved å pese, og svetter 
gjennom tungen. Det er ikke på langt 
nær så effektivt som hos oss mennesker 
som svetter fra hele kroppen dersom 
varmen blir intens. Og så har de i til-
legg pels. Til slutt vil kroppstemperatu-
ren øke. Med utåndingsluften taper 
hunden kroppsvæske og blir dehydrert. 
Når hunden ikke klarer å kvitte seg 
med varmen lenger, vil kroppstempera-
turen raskt stige fra normale 38–39 
grader, og opp mot 40 grader. Ved 41 en 
grader og oppover vil hunden miste be-
visstheten og dø. Dette kan gå svært 
raskt i en varm bil, sier Knagenhjelm.

Mer utsatt rase. Visse hunderaser er mer 
utsatt for overoppheting enn andre. Ra-
ser med forkortet snute slik som Boxer, 
bulldogger, Mops og liknende er mer 
utsatt på grunn av trange luftveier. Ra-
ser med mye pels er også mindre rustet 
for å tåle høy varme. 

– Dersom hunden har en hjerte eller 
lungesykdom fra før kan det innvirke 
på hvor godt den tåler hete. Andre si-
tuasjoner som kan føre til heteslag er 
hard mosjon på veldig varme dager, 

Veterinærene Camilla Lilleholt og Solvejg Knagenhjelm har testet hvor raskt temperaturen stiger        i bilen i tre forskjellige modus. 1. alle vinduene åpne. 2. med et gløtt på vinduet, og 3. med alle vinduene lukket. Resultatet var skremmende. 
Se selv i faktaboksen. Hunden Tiril blir alltid kjørt hjem før matmor skal handle. 

eller å stå i bånd ute i sola uten tilgang 
på skygge eller vann, presiserer dyrle-
gen.  

Hundeeier Kari Dannevig, står med 
hunden sin og overværer det hele. Hun 
synes i det hele tatt folk skal la hunden 

sin være hjemme når de skal ut på 
handletur. 

– Jeg kjører alltid bikkja hjem før jeg 
skal handle, sier hun.

Å binde hunden utenfor butikken er 
heller ikke lov. Da kan den skremme 
forbigående, og de kan også bli skremt 
av andre som går forbi.

– Dessuten er det mye biler og tra-
fikk, og hunder blir ofte redde da, sier 
hun.

Feilparkert. Ifølge hundelovens paragraf 
5, skal hundeholderen ikke gå fra en 

«Jeg kjører alltid  
bikkja hjem før jeg  
skal handle»

våre
dYrA
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Utetemperatur i forsøket er 20 grader.
lBil i sola med alle vinduer åpne: Et-
ter 2 minutter er det 30 varmegrader. 
Etter 4 minutter er det 35 varmegra-
der. Det holder seg jevnt på 35 varme-
grader i det 10 minutter lange forsø-
ket.
l Bil i sola med et vindu på gløtt: Et-
ter 2 minutter er det 35 varmegrader, 
og det holder seg jevnt på dette under 
det 10 minutter lange forsøket.
l Bil i sola med alle vinduer lukket: Et-
ter 2 minutter er det 35 varmegrader. 
Etter 4 minutter er det 40 varmegra-
der. Etter 6 minutter er det 46 varme-
grader. Etter 8 minutter er det 50 var-
megrader. Etter 10 minutter er det 55 
varmegrader. (max på termometeret)

Så varmt blir det

FAKtA

Veterinærene Camilla Lilleholt og Solvejg Knagenhjelm har testet hvor raskt temperaturen stiger        i bilen i tre forskjellige modus. 1. alle vinduene åpne. 2. med et gløtt på vinduet, og 3. med alle vinduene lukket. Resultatet var skremmende. 
Se selv i faktaboksen. Hunden Tiril blir alltid kjørt hjem før matmor skal handle. 

bundet hund rett ved inngangen til en 
bygning som er åpen for allmennheten 
eller ved lekeplasser.

Hunder blir hentet av politiet eller av 
Viking om de er feilparkerte over lengre 
tid. Kari Dannevig husker en gang hun 
hjalp en fortvilet hund som hadde sur-
ret seg fast i sitt eget tau utenfor en bu-
tikk. 

– Nei, bikkja har det bedre hjemme. 
Og på tur, konkluderer hun.

Strakstiltak ved heteslag. Ta hunden ut 
av bilen og dusj den med kaldt vann, 

eller legg på våte håndklær og fyll på 
med vann til pelsen er våt helt inn til 
skinnet. 

– Det er vitalt å få senket hundens 
kroppstemperatur så raskt som mulig. 
Er hunden ved bevissthet kan man 
prøve å la den drikke kaldt vann. Etter 
førstehjelpen er det viktig å komme 
raskt til veterinær, presiserer Knagen-
hjelm.

Dersom hunden tilhører noen andre 
og du ikke har nøkkel til bilen, knus et 
vindu og få hunden ut. Å vente på po-
liti eller bilredningstjeneste for å få åp-

net bilen kan bli fatalt når det står om 
minutter.

Kan få alvorlige skader. Ved for høy 
kroppstemperatur kan hunden få alvor-
lige hjerneskader, skader på hjerte, tar-
mer, lever- og nyreskader samt ulike 
blodforandringer. 

– Om hundeeieren selv satte i gang 
tiltak for å kjøle ned hunden, forbedres 
hundens sjanse til å overleve. Ved alvor-
lig overoppheting kan innleggelse til 
observasjon hos veterinæren være nød-
vendig, sier dyrlegen. 

Jake skulle gjerne hatt et fast sted å 
hvile seg.
– Jake er en ett år gammel kastrert, 
chippet og øremerket herremann. Han 
er like glad i hunder som i andre katter, 
og leker så gjerne med de fleste. Han 
sover like godt i sofakroken som i sol-
veggen. Jake håper det er noen der ute 
som ønsker seg akkurat han, sier May-
lin Gabrielsen ved Dyrenes beskytter. 

Ta gjerne kontakt med henne om du 
ønsker mer info eller om du vil hilse på 
Jake.

Jake leker like gjerne med hund som med 
katt.

Leter etter 
sofakrok

KontAKt oss

Har du dyrespørsmål du ønsker å 
få svar på i denne spalten 
eller bilder av deg og kjæledyret ditt, 
skriv til dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!


