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Duglegur Dót hundanna er notað til að hvetja þá áfram. Hinn „slasaði“ geymir því dótið og eftir fundinn er hund-
inum umbunað með leik. Þessi hundur fékk að leika sér að kaðalspotta eftir að hafa fundið manneskju. 

Bláfjallasvæðinu þar sem um tutt-
ugu manns léku „týnda“ sem
dreifðust um svæðið. 

„Við vorum með allt upp í
fjóra týnda fyrir hvern hund. Nýju
hundarnir voru að leita að einum
til tveimur en reyndir hundar
þurfa að geta fundið fjóra til fimm
menn. Tímaramminn sem þeir hafa
til að geta fundið fimm menn eru
þrír klukkutímar og þá eru þeir að
leita á svæði sem er um kílómetri
sinnum kílómetri. 

Við vorum með rosalega mikið
af sjálfboðaliðum sem „týndust“,
og ég vil þakka þessu fólki fyrir
hjálpina. Þetta voru bæði nýliðar
úr björgunarsveitunum og ætt-
ingjar og vinir, fólk á aldrinum 12
ára og upp í 75 ára. Það fór með
nestispoka, kaffibrúsa og teppi og
lagðist út í náttúruna á fyrirfram
ákveðna staði og hvíldist þar á
meðan hundarnir leituðu á svæð-
inu,“ segir Kristín. 

Til að standast prófið þurfa
hundarnir að geta gert ýmislegt
meira en að finna fólkið.

„Þeir þurfa að sýna fram á að
þeir geti unnið með eiganda sínum.
Nánast allir hundar geta fundið
fólk en það eru ekki allir hundar
sem geta lært að sækja eiganda
sinn og láta vita að þeir séu búnir
að finna manneskju. Þeir þurfa að
geta komið til eiganda síns og tjáð
sig um að þeir séu búnir að finna
mann og sýnt hvar hinn týndi ligg-
ur.“

Björgunarsveitarmenn og leit-
arhundar alls staðar af landinu
tóku þátt í prófinu enda eru leitar-

hundaæfingar haldnar reglulega
víðsvegar um landið. „Eigendur
hundanna eru allir í björg-
unarsveitum í sínu heimahéraði, en
það er skilyrði að eigendur leit-
arhunda séu í björgunarsveit. Fólk
má koma og kynna sér starfið okk-
ar þó það sé ekki í björgunarsveit
og sjá hvort það hafi áhuga á að
þjálfa hundinn sinn í þessu en það
þarf að vera búið að skrá sig innan
nokkurra mánaða í björgunarsveit
og ná í sína þjálfun og menntun
sem björgunarmaður. 

Nú í haust fer fram hjá Slysa-
varnafélaginu Landsbjörgu leit að
nýju fólki í björgunarsveitirnar
eins og alltaf er gert á haustin.“

Best að þjálfa unga hunda
Það tekur um þrjú ár ef allt

gengur vel að koma upp fullgildum
leitarhundi. Prófin eru þrjú; C, B
og A. Eftir það þarf að mæta ann-
að hvert ár í endurmat. Kristín
segir að best sé að byrja að þjálfa
hundana um leið og þeir koma inn
á heimilið sem hvolpar. 

„Þá er strax hægt að byrja að
kenna þeim einfalda hluti sem nýt-
ast seinna í þjálfuninni, en við höf-
um verið að taka allt upp í tveggja
til þriggja ára hunda og þjálfa þá.
Vegna þess hve langan tíma tekur
að þjálfa hundinn upp í A-gráðu
skilar það bestum árangri að koma
með unga hunda til þjálfunar. 

Við erum með leiðbeinendur á
okkar vegum sem sjá um að þjálfa
hundana og leggja hundaeigend-
unum línurnar um hvað þeir þurfa
að gera heima fyrir. Fólk þjálfar
lítið sjálft en hittir reglulega sína
leiðbeinendur. 

Hundarnir geta svo starfað
sem leitarhundar eins lengi og
heilsa leyfir en vinnuhundar end-
ast styttra en heimilishundar, þeir
slitna hraðar,“ segir Kristín. Spurð
hvaða hundategundir séu bestu
leitarhundarnir segir hún það vera
vinnuhundakynin. 

„Þetta er langmest labrador,
border collie og schäfer, blend-
ingar af þessum kynjum hafa líka
reynst mjög vel,“ segir Kristín sem
á sjálf einn úrvals leitarhund. „Ég
á border collie-hund sem er núna á
áttunda ári og er búinn að vinna í
þessu starfi síðan hann var fjög-
urra mánaða. Hann hefur staðið
sig vel.“

www.leitarhundar.is
Þefað uppi Sporaleit fór líka fram í Bláfjöllum um leið og leitarhundaprófið. Sporhundar rekja slóð frá ákveðnum upphafspunkti, ólíkt leitarhundunum. 
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Efnið Bisfenól-A (BPA) er líf-
rænt efnasamband sem not-
að er við framleiðslu á ýms-

um plastefnum eins og t.d.
pólýkarbónat-plasti. Pólýkarbónat-
plast er gegnsætt hart plast sem
meðal annars er notað í barnapela.
Mikil umræða hefur skapast um all-
an heim um hugsanleg skaðleg áhrif
efnisins og þá sérstaklega á ung-
börn, en lítið magn efnisins flæðir
úr plastinu yfir í matvæli/vökva.

Enn hefur ekki verið sýnt fram á
að BPA sé hættulegt í því magni
sem það er notað. Nýlegar rann-
sóknir hafa þó vakið áhyggjur sér-
fræðinga og eru flestir sammála um
að þörf sé á frekari rannsóknum og
þá sérstaklega með tilliti til barna.
Matvælastofnun hvetur foreldra
ungra barna til að fara eftir eftirfar-
andi leiðbeiningum til að lágmarka
flæði BPA úr barnapelum yfir í
drykk barnsins. 

1. Henda rispuðum pelum eða
pelum með sprungum í. 

Slitinn barnapeli gæti haft
sprungur sem sýklar safnast fyrir í
og erfitt er að þrífa og ef pelinn
inniheldur BPA gæti það flætt yfir í
vökvann í meira magni en ella.

2. Hitastig skiptir miklu máli.
Það skiptir máli hvernig hita á

t.d. brjóstamjólk eða þurrmjólk.
Meira magn BPA flæðir ef sjóðandi
eða heitt vatn/matvæli er sett í ílát
sem inniheldur BPA. 

� Ekki setja sjóðandi eða mjög
heitt vatn ásamt þurrmjólk eða ann-
an heitan vökva í barnapela sem
inniheldur BPA þegar verið er að
undirbúa blönduna fyrir barnið.

� Áður en vatninu er blandað

við mjólkurduftið er best að setja
sjóðandi vatn í ílát sem inniheldur
ekki BPA og leyfa því að kólna þar
til það er orðið volgt. 

� Þurrmjólk sem er tilbúin til
neyslu er í lagi að nota við stofuhita

eða velgja örlítið með því að setja
pelann í heitt vatn úr krananum. 

� Hitið aldrei barnapela í ör-
bylgjuofni. Alveg sama af hvaða
tegund þeir eru, mjólkin gæti hitn-
að misjafnlega og barnið getur þá
brennt sig á henni, auk þess sem
BPA gæti flætt í meira mæli úr pel-
anum. 

� Þrífið og sótthreinsið barna-
pela samkvæmt leiðbeiningum sem
fylgja. Látið svo pelann kólna áður
en þurrmjólkinni eða öðrum vökva
er bætt út í. 

3. Athugið merkingar og leið-
beiningar sem fylgja barnapelum
og öðrum matarílátum.

Það er góð regla að setja ílát að-
eins í uppþvottavél ef þau eru
merkt með „dishwasher safe“ og
það sama á við um örbylgjuofn, ílát-
in eiga að vera merkt með „micro-
wave safe“.

Þegar plast með BPA er hitað í
örbylgju eða þvegið í þvottavél þá
eykst flæði BPA úr plastinu. 

Hægt er að sneiða hjá barnapel-
um og öðrum plastílátum með BPA
með því að velja ekki vörur úr
glæru plasti eða velja vörur sem eru
merktar sérstaklega að þær séu án
BPA. 

Sesselja María Sveinsdóttir, mat-
vælafræðingur hjá Matvælastofnun.

Örugg matvæli – allra hagur!

Barnapelar „Þegar plast með BPA er hitað í örbylgju eða þvegið í þvottavél
þá eykst flæði BPA úr plastinu,“ segir í grein Sesselju Maríu Sveinsdóttur. 

Bisfenól-A í barnapelum

Nánari upplýsingar er að finna á
www.mast.is.

stuðning frá fjölskyldu eða sam-
félaginu. Sumir missa mikið ef þeir
leiðast út í glæpi, missa vinnu og
fjölskyldu, en aðrir hafa litlu að
tapa,“ segir Agnew.

Hægt að draga úr álaginu
Margir hafa notað álagskenn-

inguna til að skoða hvers vegna
karlar leiðast frekar út í glæpi en
konur og afbrot í ólíkum sam-
félögum. Einnig hefur hún verið
notuð til að útskýra aðra neikvæða
þætti en glæpi, t.d. sjálfsvíg eða át-
röskun. 

„Nýlega birtist grein þar sem
álagskenningin var notuð til að
skoða umferðarfanta, þá sem brjóta
umferðarlögin aftur og aftur. Einn-
ig hefur hún verið notuð til að skoða
hryðjuverk og glæpi gegn mann-
kyninu,“ segir Agnew og bætir við
að hann vonist til þess að kenning
sín verði til þess að bæta heiminn. 

„Það er hægt að læra af henni
til að koma í veg fyrir fleiri glæpi.
Það væri hægt að draga úr álaginu,
koma í veg fyrir að fólk þurfi að
þola álag og búa það undir að þola
það. Það er sterkt samband milli
álags og afbrotahegðunar og reiði.
Það þarf að koma í veg fyrir að fólk
bregðist við álagi með reiði með
reiðstjórnarnámskeiðum og sam-
félagsstuðningi,“ segir Agnew að
lokum. 


