BEF on the road

Besök hos företaget
Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB

Från vänster: Anton, Per-Johan och Richard redo för förevisning av sina dolhundar.

Första gången vi träffar företaget är
när de går en sprängkurs hos oss på
BEF. De vill gärna bli så duktiga som
möjligt och att förstå hur sprängning
går till underlättar givetvis vid deras
arbete med att söka rätt på dolor. De
berättar att det är hundintresset som
fört dem samman.
Företaget är relativt nystartat och
består av Anton Brammefors, Per-Johan
Vidén, och Richard Andersson. Företaget har ett flertal hundar som är tränade
på bland annat explosivämnen. De är
alla tränade med sina hundar på Hundcampus i Hällefors av Lennart Wetterholm De har olika bakgrund, Anton
har arbetat inom Försvarsmakten och
Richard har arbetat i familjeföretagets
åkeri bland annat som grävmaskinist
och har genom detta jobb sett hur dolor
orsakar olyckor på arbetsplatser. Detta
var en av anledningarna att börja i företaget och arbeta med säkerheten mot en
nollvision. Per-Johan har arbetat inom
betongindustrin men alltid haft ett stort
hundintresse.
Företagets främsta inriktning är att
hitta eventuella dolor vid sprängarbeten
och de bjuder in BEF att träffa dem vid
Swerocks bergtäkt i Gladökvarn, där de
fått låna ett område för att träna hundarna. De förevisar hundarna i arbete för
oss. Anton berättar att de har placerat
ut lite sprängämne 1,5 m ner i bergmassor som sprängts ut ca. en vecka innan.
Spränggaser ligger fortfarande kvar i
bergmassorna, vilket gör det mer utmanande för hundarna. Men efter några
minuter lokaliserar hundarna platsen för

sprängämnet och markerar som de blivit
upplärda.
Anton berättar att det är viktigt att
hunden kommer i rätt sinnesstämning
innan man släpper den på söket. Om den
är för taggad blir den inte lika metodisk
i början av sitt sök. Man vill också se att
nosen börjar arbeta och man blötlägger
nosen vilket ökar doftförmågan. De är
noga med att belöna hunden under arbetet vid dolsök för att den skall känna sig
uppskattad och motiverad.
Det är väldigt intressant att se hur
disciplinerade hundarna är. De är helt
koncentrerade på hundföraren och lyder
minsta ord eller uttryck i kroppsspråk.
Man förstår att det måste ligga mycket
arbete bakom att få så fina hundar att
lyda.
Hundarna är också utbildade på
andra saker än explosivämnessök i
sprängmassor. De kan bl a söka efter
explosivämnen i vatten, söka efter vissa
mineraler i berg samt söka efter narkotika.
Familjens hund, en Golden Retriever, är av samma släkte som flera av
företagets hundar. Jag har också gått på
hundkurs men känner inte att jag lyckats

Hunden Kruse sniffar försiktigt och metodiskt
bland bergmassorna.
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Richard med sin hund efter godkänt dolsök i
Gladökvarnstäkten.

riktigt lika bra med uppfostran! Här är
det mat, ja nästan allt som går att äta,
som är i centrum. Jag har förstått att
luktsinnet är enormt. Är jag ute i skogen
med hunden och grannen lagt ut ett äpple till rådjuren på andra sidan berget, då
är det dit hunden ska. Här har jag mycket
att lära av killarna!
Innan vi lämnar Gladökvarn så bestämmer de sig för att bli Stödjande
Partner till BEF vilket vi är mycket
glada för! Vi börjar också prata om hur
vi kan samarbeta framöver och det kommer upp flera bra idéer.
Tack Anton, Per-Johan och Richard,
för ett riktigt trevligt besök!
Patrik och Anette/BEF

