
MINIGUIDE 
TIL NYTÅR



I denne miniguide vil du finde tips og tricks til, 
hvordan du giver din hund en bedre nytårsaften. 

Disse gode råd vil både være til gavn for hvalpen, der 
ikke tidligere har oplevet en nytårsaften og til hunden 
der er bange for lyde. Miniguiden giver råd til dig om, 
hvordan du kan vænne din hund til nytårslyde.

Hvis din hund er rædselsslagen for nytårsfyrværkeri 
anbefales det, at du kontakter din dyrlæge for råd og 
vejledning. Dyrlægen kan henvise dig til en adfærds
rådgiver, som har mulighed for, at lave special træning 
til netop din hund. 

Vær på forkant med nytåret og sørg at opnå kontrol
over perioden. 

Tip 1: Gemmested
Giv din hund et sted, hvor den har mulighed for at finde ro. Dette sted må du gerne 
klargøre allerede i starten af december, men ellers i god tid inden nytårsaften. For 
mange hunde vil et sted, der kan laves som en hule være at foretrække. Nogle vil 
gerne opholde sig under sengen. Her kan der hænges et tæppe ned, så der opnås 
en hulestemning. Motivér gerne din hund til at søge herhen ved at lægge godbid
der på stedet. Beløn også din hund med en godbid, hvis den selv er søgt hen på sit 
gemmested. 

Tip 2: Træk gardinerne for
Da fyrværkeri er et inferno af både lyde og lysglimt, er det en fordel, at minimere 
de forskellige stimuli mest muligt. Træk derfor gerne gardiner for eller mørklæg 
vind uerne med sorte lagner, plastiksække eller tilsvarende mørkt materiale.

Tip 3: Maskér lydene udefra
Afspil gerne rolig musik, der kan overdøve lydene fra fyrværkeriet udenfor. Vær 
opmærksom på, at hvis du ser fjernsyn eller hører radio, kan der måske høres 
fyrværkeri her. 

Tip 4: Motion 
Gå en lang tur med din hund om formiddagen, så den er træt om aftenen. Luft din 
hund kortvarigt igen ved 18tiden, når Dronningen holder sin nytårstale, så den har 
mulighed for at besørge. Her er der mindst sandsynlighed for at nogle skyder af. 
HUSK ALTID AT LUFTE DIN HUND I SNOR. Mange hunde bliver bange og kan stikke 
af, hvis de overraskes af lyde og glimt.



Tip 5: Leg med din hund
Hvis din hund er oplagt  så leg gerne med den, da leg 
bremser udviklingen af angst. Du kan øve basale lydig
heds kommandoer med den, så dette afleder opmærk
somheden fra nytårslydene. Din hund vil fokusere på de 
velkendte øvelser i stedet. Lav også gerne mental hjerne
gymnastik med din hund i form af søge og gemmelege 
med godbidder.

Tip 6: Vær opmærksom på din hunds adfærd
Hold øje med hvilken adfærd din hund udviser, så du kan 
hjælpe den til at slappe af. Hvis din hund søger dig, så 
giv den tryghed ved at sidde tæt, kæl den beroligende 
på brystet og tal i en afslappende tone til den. 

Tip 7: Tænk over din og dine gæsters adfærd
Vær opmærksom på om din væremåde adskiller sig fra, 
hvordan I opfører jer i hverdagen. Afhold jer fra at affyre 
bordbomber og andet larmende nytårsgrej, da det kan 
være med til at udvikle lydangst hos din hund.

Tip 8: Aldrig alene hjemme
Lad aldrig din hund være alene hjemme nytårsaften, da du 
ikke har mulighed for at hjælpe den, hvis den bliver bange.

Tip 9: Suppler med medicin eller kosttilskud
Hvis din hund allerede er bange for lyde, bør du kontakte 
din dyrlæge. Her kan du få råd og vejledning om mulig
heden for at give et stressnedsættende kosttilskud eller 
angstdæmpende medicin. Anvend produktet som din 
dyrlæge har foreskrevet, dette vil hjælpe din hund bedst 
muligt.

Tip 10: Larm medfører lækkerier…
Find nogle lækre godbidder, som din hund er meget 
be gejstret for og del dem i meget små stykker, så du har 
mulighed for at belønne mange gange. Hver gang der 
lyder et hvin, brag eller en susen udefra, skal du give din 
hund en godbid. Dette vil fremover medføre, at din hund 
forbinder lydene med lækre godbidder. Gør gerne denne 
lille leg til en vane fremover på alle tidspunkter af året, da 
du dermed forbedrer oplevelsen af lyde hos din hund. 
Desuden forebygger det fremtidig ængstelse i at opstå, 
hvis du allerede starter med denne øvelse hos din hvalp.
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Orion Pharma Animal Health II Ørestads Boulevard 73 II 2300 København S

Vil du vide mere om hunde som er bange?
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Dyrlægens stempel


