


• Tor Iljar 

• Daglig leder – Instruktør – hundefører 

• 30 år`s erfaring med hund 

• Oppstart DogPoint – 2009 (Spesialsøkshunder) 

• Norges første veggedyrhunder 



• Hundene er trent til å lokalisere: 
• Veggedyr  
• Økning 2014-2015 ca 30% 

 

• Norge 3 ekvipasjer – 5 hunder 
 

• Sverige 1 ekvipasje – 2 hunder 
 
• Kypros 3 ekvipasjer – 6 hunder 
 
 

• Vi har 11 ekvipasjer som skal godkjennes i løpet av våren 2016   

• DogPoint har i dag to hunder i arbeid 

• Jakt-labradorene Demi 6 år og Andrea 5 år 
 



•Opptrening av hundene: 

 

• Alle våre hunder får samme trening som søkshunder i politi, toll og 

kriminalomsorgen. 

• Trener utelukkende på levende veggedyr 

• Det brukes alltid døde dyr, ekskrementer og annet avfall fra veggedyr 

som forstyrrelse. 

• Trener i mange forskjellige miljøer 

• Søker 60-100 rom (hoteller) pr dag 

• Hundene våre søker nå utelukkende etter veggedyr 

• Tester hundene ofte 



DogPoint: 

 

• Vi er 100% nøytrale. 

• Det spiller ingen rolle om vi finner veggedyr, eller om hundene ikke 

viser tegn på at det er veggedyr. 

• Vi gjennomfører alltid en visuell inspeksjon/sikkerhetssjekk, før vi 

sender inn hundene. 

• Etter alle jobber skrives det en rapport som beskriver hundens adferd 

og ev markeringer under søket. 



Miljøer 



Veggedyr 



Veggedyr 



Kontroll - hoteller 



Kontroll - hoteller 



Trening  på gulvbane Trening i plattform 



Treningsplattform  

Det meste som gjøres i forbindelse med trening dokumenteres 



Fordeler med å bruke hund: 

 
• Kostnadsbesparende       Raske og nøyaktige 

• Tidsbesparende  Begrenser områder/ant rom 

• Velprøvd og sikre metoder    Påvise bomber, narkotika og valuta 

• Hunder er ærlige       Hunder er lært til å jobbe for mat/belønning 

• Hardt arbeidende       Ca 60-100 rom pr dag. (hotell). 

• Effektive Problemløsere  Oppdager raskt om det finnes problem områder 

 



•Hvordan kan hundene bistå skadedyrbransjen? 

 
• Hunder detekterer veggedyr i meget tidlig fase. 

• Dette forhindrer/begrenser spredning 

• Tidsbesparende ved sanering, og de kontrollerer en bolig raskt. 

 

• Bekrefter om det faktisk er veggedyr 

 

• Etterkontroller: 

• Sjekke etter en sanering 

 

• Gjør hundene feil…? 

• Selvsagt. 

• Sikkerhet på ca 80-90% 

 



• Hvordan bruke hunder i søk etter veggedyr? 

 
• Ved mistanke om veggedyr må dette kunne bekreftes, og ikke minst om hvor stor 

spredningen det er. 

• Ved overnattingssteder er det ønskelig å begrense saneringsområdene/ant rom. 

 

• Hundene vil også kunne utføre en etterkontroll. Det er ønskelig å bruke lite kjemikalier 

og gift. Det vil også være bedre å kontrollere med hunder, enn å bruke folk/kunder for å 

kontrollere om det er veggedyr som har overlevd. 



•Forksningsprosjekter 2016/2017: 

 

•HiT. Høgskolen i Telemark avd Bø 

• Teste hundene på veggedyr 

•   Døde/levende 

• Forskjellig lukt fra veggedyr. fra forskjellige områder? 

•    Er det luktforskjeller for hundene…? 



Takk for oppmerksomheten 


