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Utskrivet av kommunkansliet på grund av liten text

Begränsning av fyrverkerier

Fyrverkerier är en tradition på nyårsnatten. Visst är det trevligt med ljus och fest i

midvintermörkert, men till vilket pris?

Att människor skadas varje år är inget nytt, liksom att personer som varit med om krig ofta

drabbas av ångest.

Det är också välkänt att djur far illa, inte bara av ljudet, utan också av de extrema ljusfenomenen,
som inte går att ”vänja dem vid”. Inte bara tama djur far illa av stressen, utan också Vilda. De
vilda djurens skräck ser vi inte, utom i de fall när fåglar bokstavligen faller döda ner, Vilket

inträffar.

Mindre husdjur, som hundar och katter, går till nöds att ta med sig ut i ödemarken, men jag

ifrågasätter om det är rimligt att några människors nöje ska medföra oro och kostsamma åtgärder

för så många andra. Och borde inte nyårsafton få vara en trevlig högtid för alla?

För oss som lantbrukare med stora djur, skapar nyårsnatten stora problem och extern orol

Lantbruksdjur (dit jag räknar hästarna) går inte att ta med sig ”någon annanstans”. Om djuren

hålls inomhus orsakar ljud och ljus ändå en påtaglig stress. Dräktiga djur kan kasta sina foster,

många djur äter inte på flera dagar.

Vi har Våra djur i utomhusmjljö, detta i vår strävan att uppnå maximal djurvälfárd. Vi är också
certifierade och är noga med att följa djurskyddslagen och håller Våra djur enligt senaste forskning

om djurvälfárd.

När nyårsnatten kommer, kastas allt detta över ända: Våra får blir oerhörtt stressade, hästarna

som är utpräglade flyktdjur, springer paniskt omkring med risk för såväl fysiska skador, Vilket

innebär lidande för djuret som stora kostander för dess ägare, som att de i panik forcerar stängsel

och försvinner bort i natten.

Varje år förolyckas hästar pga fyrverkerier. Ljusfenomenen dyker upp utan förvarning och från

olika håll och även om ”smällare” är förbjudna är det Vinande ljudet från raketerna lika

skrämmande. De sk ”tårtorna” är fasansfulla! Hur kan deta vara förenligt med
djurskyddslagstiftningen? De vilda djuren upplever rimligtvis fyrverkerierna på samma sätt som
de tama. Är detta rimligt?

Folk försvarar ofta nyårsraketerna med att det ären tradition som går långt tillbaka i tiden. Det är

en sanning med modiñkaüon. Fram till för några årtionden sedan hörde i och för sig fyrverkerier

till nyårs firandet, men de förekom inte i tillnärmelsevis samma omfattning som idag. En
okvliñcerad gissning är att folk inte hade samma ekonomiska möjligheter att ”elda upp” sina

pengar. Oavsett orsak, finns ingen lång tradition att förvandla nyhetsnatten till ett inferno!

Den miljömässiga aspekten lämnar jag i detta förslag därhän.

Förslag:

På samma sätt som fyrverkerier inte får förekomma vid sjukhus eller äldreboenden, förbjud dem
även i områden där det finns anläggningar med lantbruksdjur (dit även hästar räknas). Markera
områden på kartan där det är tillåtet att avfyra pyroteknik under timmarna kring nyåret. Då kan
intresserade söka sig dit på nyårsnatten och njuta av ljusspelet. På så sätt skyddas djur och
människor från onödigt lidande och de som tycker att fyrverkerier hör nyårsñrandet till har

möjlighet att att njuta av det. Möjligen kan en bieffekt bli, att mängden pyroteknik minskar, då
man kan njuta av gemensamt fyrverkeri. Sannolikt skulle också antalet olycksfall med
brännskador mm minska avsevärt.


