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Förtydligande av
eldningsförbudet
och regler i Dalarna
Dalarna Länsstyrelsen
och länets kommuner
har under de senaste
dagarna mottagit flera
frågor angående det
eldningsförbud som
råder i Dalarna.
Därför väljer Läns
styrelsen nu att gå ut
med ett förtydligande
av reglerna för eldnings
förbudet.

Dougalls tass blir undersökt av veterinären Marie Lundin.

Enligt länets författnings
samling råder det alltid ett
grundförbud mot eldning
utomhus vid skogsbrand
risk över risknivå 4 (läs före
skrift: 20 FS 2001:48). I dag
råder nivå 5E, vilket är den
högsta nivån, och eldning
utomhus är som huvud
regel förbjuden.
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Ann Lewis Lloyd med den skotska hjorthunden Dougall.
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Från föreskriften finns vis

sa undantag:
1. Grillning med ända
målsenlig grill i egen träd
gård är tillåten trots förbu
det.
2. Grillning på grillplats
som godkänns av kommu
nal räddningschef är tillåten
trots förbudet. Sådant god
kännande ges i särskilt
beslut av kommunen.
3. Länsstyrelsen bedömer
även att användande av fri
luftskök, så som stormkök
och gasolkök, i samband

med camping inte heller
omfattas av förbudet. Läns
styrelsen uppmanar dock
till stor försiktighet. Brand
risken är under rådande för
hållanden extrem och rädd
ningstjänsten resurser är
i dag mycket ansträngda.

Vid användning av frilufts

kök rekommenderar Läns
styrelsen följande:
Det får inte finnas något
bränsle på utsidan av
brännkoppen och köket
måste vara placerat på ett
säkert sätt så att det står sta
digt. Helst ska köket place
ras på ett underlag som inte
kan brinna, det vill säga på
en stenhäll eller bar mark
utan vegetation.
Vidare ska extra vatten
finnas på plats så att släck
ning kan ske direkt om
brand skulle uppstå. Lämp
ligen lagar man mat i när
heten av en bäck, sjö eller
liknande vattenkälla.

Innan man lämnar platsen

måste man vara helt säker
på att ingen brand kan upp
stå efter användningen av
köket. Marken under köket
måste ha svalnat och det får
inte finnas några andra
tecken, så som rök, på att en
eld skulle kunna uppstå
efter matlagningen.

Dougall har klarat sig bra i värmen hittills.

Så tar du hand om ditt husdjur i värmen
Falun/Leksand Ann
Lewis Lloyd och den
skotska hjorthunden
Dougall är på besök hos
AniCuras djursjukhus
i Falun.
Veterinären ska under
söka en sårskada på
Dougalls tass. Förutom
sårskadan har Dougall
klarat sig bra i värme
böljan – tack vare mat
tes omsorg.
– Ibland när han sitter
bak i bilen så ser jag
i backspegeln att han
följer min vattenflaska
med blicken, och då vet
jag att han är törstig.
Djuren är kloka och man
måste lyssna på deras
signaler, säger Ann
Lewis Lloyd.
Hemma hos Ann i Leksand
finns alltid en fulltankad
vattenskål, och hon håller

koll så att både Dougall
och hennes katter dricker
ordentligt för att inte drab
bas av värmeslag. Det är
inte alltid så lätt.
– Katterna får mycket mer
blötmat än de får i vanliga
fall. Annars är det mest torr
foder, eftersom det är bra
för tänderna och lätt att ha
framme, men nu när det är
så varmt så måste de ha
blötmat. Katter får inte i sig
tillräckligt med vätska
annars. Det är svårt att få
dem att dricka, säger hon.

Ett annat tips från Ann är

att ha fönstren öppna hem
ma, för ett skönt svalkande
drag. När det är dags för
hundpromenad så bör
ansträngningsgraden och
längden på promenaden
anpassas till värmen, och
hundens förmåga att han
tera den. Djurägaren måste
helt enkelt planera efter

”

Om du ser en hund
instängd i en bil så
ring polisen. De kan
ge tillåtelse att slå
sönder en ruta för
att rädda hunden.
Ann Lewis Lloyd

hundens behov.
– Dougall vill inte motio
nera när det är för varmt.
Men den skotska hjorthun
den är en sådan ras som
behöver explodera två

gånger i veckan, annars
behöver de inte så mycket
motion. Sedan tar det tre till
fyra dagar för honom att
bygga upp energin igen.

Viktigt är också att aldrig
lämna ett djur i en varm bil.
Bilen kan inom kort för
vandlas till en stekhet döds
fälla.
– I värmen går det inte att
ha dem i bilen ens i fem
minuter, även om fönstren
eller dörrarna är öppna. På
en halvtimme kan de vara
döda. Om du ser en hund
instängd i en bil så ring poli
sen. De kan ge tillåtelse att
slå sönder en ruta för att
rädda hunden. Till exempel
barn syns ofta i bilen när de
sitter i barnstol, så man kan
ingripa, men hundarna syns
ibland inte eftersom de ger
upp efter ett tag och lägger
sig ned, berättar Ann.

Ewa Jonsson från AniCura,
som är med vid Dougalls
veterinärbesök, instämmer:
– Det går väldigt fort när
kroppstemperaturen stiger.
Om man ska åka bil med

hunden är det också viktigt
att tänka på att inte lägga
packning runt hundburen.
Det blockerar luftcirkulatio
nen i bilen. Lämna hellre
djuret hemma än att sätta
det i en för varm bil, säger
hon.

Om hunden ändå skulle
drabbas av värmeslag så
måste ägaren reagera di
rekt, eftersom tillståndet
är livshotande. Kortnosiga
raser och överviktiga hun
dar är extra känsliga. De
kortnosiga har ofta gene
tiska andningsproblem, och
kan ha svårt att andas även
vid svala temperaturer.
Veterinären Marie Lundin

berättar om ett fall i maj där
en hund avled av värme
slag.
– Vi fick in en stor hund
med mycket päls som drab
bats och hamnat i chocktill

stånd. Den fick intensivvård
i några timmar, men gick
inte att rädda. Förutom det
så har vi inte fått in så
många fler som lidit av vär
meslag, säger hon.
De första symptomen på
värmeslag är att hunden
söker sig till vatten eller

kalla platser för att svalka
sig. Slemhinnorna i mun
nen rodnar sedan kraftigt,
men bleknar om hunden
senare hamnar i chocktill
stånd. En överhettad hund
kan också bli orkeslös, falla
ihop eller uppträda förvir
rat. Då ska ägaren genast
uppsöka veterinär.

Vid överhettning rekom

menderar Ewa Jonsson att
man baddar hunden med
våta handdukar. Vattnet får
då inte vara för kallt, då
hunden kan chockas.
– Jag har själv kylmattor
till mina djur, och det

rekommenderas. Sedan
kanske man inte behöver ta
den där timlånga promena
den mitt på dagen, säger
hon.

Utöver värmeslag finns det
en del andra saker att tänka
på i sommarvärmen som
djurägare. Till skillnad från
vad man kan tro, så är det
vanligare att AniCura får in
djur med olika bett än till
exempel värmeslag och
infekterade sårskador.
– Det är mest insektsbett,
ormbett och eksem under
sommaren. Eftersom hun
darna badar mer när det är
varmt så är det viktigt att
hålla koll på fukteksem och
algförgiftning. Torka alltid
hunden efter bad för att
motverka eksem, och håll
koll på algblomningen,
säger Ewa.
Algförgiftning kan uppstå
om hunden badar i eller

p Bästa tipsen för att undvika värmeslag hos ditt
husdjur

n Låt djuret få tillräckligt med vatten och skugga.
n Om hunden fått värmeslag kan du lägga våta handdukar över den, blötta med lagom kallt vatten.
n Var försiktig med för mycket motion under extra varma
dagar.
n Vid värmeslag, mät hundens kroppstemperatur var
femte minut tills den är nere i 39,5° C.
n Var vaksam på hundens allmäntillstånd. Allvarligare fall
av värmeslag kräver vård på djursjukhus eftersom hundens inre organ kan ta skada.
n Kontakta din veterinär för rådgivning!
n Lämna inte hunden i bilen en varm dag - bilen förvandlas snabbt till en varm dödsfälla.


dricker av vatten med
mycket algblomning. Symp
tom på förgiftning är oro,
darrighet, kräkningar, diar
ré och kramper.
När Dougall är klar hos
veterinären får han åka hem
mot Leksand i bakluckan.
Praktiskt nog går även det

Grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård är tillåten
trots förbudet.
FOTO: Hasse Holmberg / TT

Källa: AniCura Djursjukhus

fönstret att öppna, så han
kan få en nypa frisk luft
emellanåt. Det är trots allt
trettio grader varmt.
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Friluftskök, även kallat stormkök, får användas vid camping.
Helst ska köket placeras på ett underlag som inte kan brinna,
det vill säga på en stenhäll eller bar mark utan vegetation. 

FOTO: Henrik Holmberg / TT

