Solvarm bil

NEJ TAK!
Husk bilen kan blive
bagende varm - ikke kun
om sommeren.
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Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30 00. www.dyrefondet.dk

Hvad siger Dyrefondet om hunde og andre dyr
i solvarme biler?
• Hvert år er der hunde, der omkommer i biler, fordi der parkeres tankeløst.
• Bilejere glemmer alt for ofte, at solen flytter sig, så skygge hurtig kan blive til bagende sol.
• Det giver livsfarlige høje temperaturer i bilen, ikke kun om sommeren.
• Det er slet ikke godt nok at åbne bilens vinduer på klem, når den efterlades, hvis man vil sikre hunden
mod hedeslag og andet ubehag.
• Der er tale om groft dyrplageri, når hunde og andre dyr påføres lidelser på grund af de høje tempera
turer i en parkeret, solvarm bil.

Hvordan kan du hjælpe?
• Gå foran med det gode eksempel -  Efterlad aldrig din hund eller andre dyr i bilen, hvor bilen kan blive
bagende varm.
• Husk vand og et håndklæde, hvis du bliver fanget i en kø med din hund i bilen, så du kan forebygge
hedeslag.
• Hjælp med at sprede det livsvigtige budskab til familie og venner om aldrig at efterlade dyr i biler, der
kan blive solvarme, når solen flytter sig. Få materialet gratis hos Dyrefondet.
• Ser du en hund eller et andet dyr, der lider i en solvarm bil, kontakt politiet, hvis du ikke kan få kontakt
med ejeren indenfor rimelig tid.

Hvad siger dyreværnsloven?
§ 1.


Dyr
skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og
væsentlig ulempe.

§ 2.

 nhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres,
E
vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige
behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

DYREFONDET samler kræfter, interesser og økonomiske midler til fordel for bedre livskvalitet/dyrevelfærd for hunde, katte og
andre familiedyr i Danmark
Det gør vi ved:
• at informere via blad, pjecer, kampagner og via vores hjemmeside,
• at agere talerør,
• at drive sikkerhedstjeneste,
• at udføre projekter alene eller i samarbejde med andre, når formålet gavner hunde, katte og andre familiedyr.
Dyrefondets indsats sker på et religiøst og partipolitisk neutralt grundlag.
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