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Hvis du ser en hund innestengt i en bil om sommeren bør du gjøre følgende:
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1. VURDER SITUASJONEN.
På varme og solfylte dager blir temperaturen i
bilen raskt høy og potensielt livsfarlig for hunden.
På regnfylte eller kjølige dager vil det normalt
ikke være fare for hunden.
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2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800)
og informer om situasjonen. Be dem komme for å
hente ut hunden.

2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800)
og informer om situasjonen. Be dem komme for å
hente ut hunden.

2. KONTAKT POLITI.
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt
farlig, eller er i tvil, kontakt politiet (telefon 02800)
og informer om situasjonen. Be dem komme for å
hente ut hunden.

3. VURDER Å TA DEG INN I BILEN.
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og
vurder situasjonen fortløpende. Vær forberedt
på at det ikke alltid er tid nok til å vente på at
politiet kommer. Tung pust og sikling kan være en
indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La
tvilen komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er
det din rett og plikt å redde ut hunden, for eksempel ved å knuse ruten.
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