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Arbeidsplass: Bosnia- 

Hercegovina 

 

 

 

Personlig utvikling 

Mino ble overført til HDP BH MDD programmet (Humanitarian Department Programme Bosnia 

Herzegovina Mine Detection Dog programme) i februar i år. Der jobber han sammen med 

hunderføreren Alen Kriještorac. Han besto de to første akkrediteringene med glans, og har nå fått 

en arbeidslisens. Denne lisensen må fornyes hver 6. måned.   
 

Mino er en vakker mørk belgisk fårehund, han er hyperaktiv av natur, men han oppfører seg godt 

og er ivrig etter å jobbe. 

 

Faglig utvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamet, som Mino er en del av, har den siste tiden jobbet i Bosanska Posavina, en region i den 

nordøstlige delen av Bosnia Hercegovina. Hovedsaklig har jobben betått i å rydde miner i jord-

bruksområder. I løpet av denne perioden har Mino blant annet verifisert at et område på 6 505 m2 

er fritt for miner og andre eksplosiver, og han har hatt tre positive spor på eksplosiver rester. 
 

En vanlig arbeidsdag nå er på 4 timer inkludert pauser. For å opprettholde fysikken er det 

nødvendig med daglig utholdenhetstrening. 
 

Minehundene til Norsk Folkehjelp har funnet mer enn 300 000 eksplosive elementer. I løpet av  de 

siste 12 årene har vi utdannet nesten 500 minehunder. 
 

Dere kan også lese mer om Norsk Folkehjelps arbeid i Bosnia Hercegovina her: 

http://npa-bosnia.org 

 

Visste du at? 
 

• En hund = 20 mennesker. En minehund finner 

miner 20 ganger raskere enn en minerydder som 

gjør søker med metalldetektor. 

 

• Kravene til en god minehund er mange; de må 

være fokuserte, omgjengelige, tøffe og fryktløse.  
 

 

• Rasen Belgisk fårehund (Malinois) blir sjeldent 

syk. Allikevel får Mino og de andre minehundene 

regelmessig helsekontroller. Hver morgen starter 

med en helsesjekk. Ormekur og 

parasittbehandling gis hver tredje måned. 

Helsjekk utføres av veterinær en gang i året. Da 

analyseres blod og urin, vaksiner fylles på og 

organer sjekkes.  
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