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Heilbrigði og velferð dýra
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Hross Dýrunum er ekki hlátur í huga yfir óvæntum hljóðum frá flugeldum.

Dýrahald og flugeldar

Kátir garpar Þær Heiða (t.v) og Halla Himintungl segja það allra meina bót að skreppa í sjóinn að vetri.

Hnjúkurinn í framhaldinu
Heiða og Halla hentu sér í framhaldinu öðru hvoru í sjóinn á nýársdag, en stundum geymdu þær það
fram á þorrann. „Fleira fólk hefur
stundum slæðst með og í fyrra náði
ég móðursystur minni með mér út í
sjóinn. Það var eftir að við höfðum
gengið saman á Úlfarsfellið en sú
ganga er orðin ein af mínum áramótahefðum. Við ætlum í slíka göngu
núna fyrsta janúar nokkrar konur
saman, sumar í fyrsta skipti, aðrar
hafa komið áður. Þetta eru vinir og
ættingjar og mikil og góð stemning.
Það er afar hressandi að byrja nýtt
ár með því að sigra fjall, en þessi
hópur ætlar að halda áfram og sigra
hærri fjöll í framhaldinu og enda svo

Dögurður Gamlársveislan góða.

á því að fara upp á Hvannadalshnjúk
í sumar. „Ein er sú áramótahefð sem
Heiða hefur oftast haldið sig við, en
það er að bjóða fólki til sín í gamlársdögurð. „Þá kemur fólk um hádegisbil á gamlársdag og gæðir sér á
þjóðlegum réttum, flatbrauði með
hangiketi, síld, brennivínsskoti og
allskonar góðgæti. Þetta hefur
mælst vel fyrir og verið gott forskot
á sæluna fyrir kvöldið. Stundum hefur þessi dögurður þróast út í að
verða feiknarlega fjörlegur,“ segir
Heiða og hlær. Hún hefur líka
stundum tekið þátt í áramótagaldri
sem títtnefnd Halla hefur stjórnað.
„Þá förum við niður í fjöru og skrifum óskir fyrir nýtt ár á miða og gerum allskonar gjörninga til að þær
megi rætast.“

Um áramót hafa iðulega orðið slys og
óhöpp vegna ofsahræðslu dýra við
flugelda og hávaðann frá þeim.
Ábyrgð þeirra sem skjóta upp flugeldum er mikil, að valda ekki nálægum
dýrum ótta og angist og dýraeigendur
þurfa að gæta þess að dýrin fari ekki
sjálfum sér eða öðrum að voða. Ótti
við skyndileg hávær hljóð háir fjölda
gæludýra og ekki síður hrossa. Flest
dýr verða vör um sig við þann hávaða
og ljósagang sem flugeldum fylgja en
sum verða ofsahrædd.
Mörg dæmi eru um að hross á útigangi hafi algerlega tryllst, brotist
gegnum girðingar og flúið til fjalls og
ekki fundist fyrr en löngu síðar, oft illa
útleikin. Hross hafa einnig valdið alvarlegum umferðarslysum við slíkar
aðstæður, þegar þau æða yfir girðingar og inn á þjóðvegi. Ýmislegt er til
ráða til að draga úr óttanum. Hestum
ber að gefa vel, hafa ljós kveikt, til að
draga úr áhrifum blossanna, eða
byrgja glugga, og ráð er að hafa útvarp í gangi til að jafna út hávaðann.
Eigendur ættu að vitja hrossanna um
leið og mestu lætin eru yfirstaðin. Útigangshrossum á að gefa vel og halda
þeim á kunnuglegum slóðum, þar sem
þau fara sér síður að voða ef hræðsla

grípur þau. Hundum og köttum ber að
halda innandyra og gefa þeim tækifæri til að leita sér skjóls þar sem hávaðinn og ljósagangurinn er minnstur.
Við flugeldaótta er sem sagt ýmislegt
til ráða og gott er að huga að ráðstöfunum með nokkrum fyrirvara því
nokkuð hefur borið á þeim ósið á
undanförnum árum að þessi skot eru
byrjuð löngu fyrir áramót og halda
jafnvel áfram dagana þar á eftir. Dagarnir skömmu fyrir áramót geta því
gefið vísbendingar um hvernig dýrin
munu bregðast við. Það allra mikilvægasta er þó að sjá til þess að dýrin
séu í öruggu umhverfi og njóti stuðnings eigenda sinna.
Í stöku tilvikum getur reynst nauðsynlegt að gefa dýrum róandi lyf, en
það skal þó aldrei gert nema í samráði
við dýralækni. Ekki hafa öll róandi lyf
slævandi áhrif á skynfæri þannig að
þrátt fyrir að dýrin virðist slaka á geta
þau upplifað óttann en ekki tjáð hann
vegna lyfjanna. Aukaverkanir geta
fylgt notkun róandi lyfja og aldrei má
skilja dýr eftir ein hafi þeim verið gefin slík lyf.
Halldór Runólfsson, yfirdýralæknir hjá
Matvælastofnun

