Råttsökhunden Clara i arbete med att leta efter råttor. (Foto: Ute Rüegg, Vilson Detect & Inspect AB)
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Sökhundar mot råttor –
effektiv metod som
hindrar smittspridning
på sikt
Nomor kan efter åtta månader med tjänsten hundsök som komplement vid
råttbekämpning konstatera att man uppnått mycket goda resultat

snabbare än tidigare.
– Det finns stor potential i den här tjänsten nu när samhället åter öppnas i
spåren av coronapandemin, säger Johan Peterson, skadedjursexpert på
Nomor.
Sökhundarna har på så sätt möjliggjort för drabbade kunder att eliminera
den stora hygieniska risk som råttor innebär på ett både miljövänligt och
kostnadseffektivt sätt.
I december förra året gick Nomor ut med nylanseringen av den helt unika
tjänsten med hundsök vid råttbekämpning. Tiden sedan dess har bjudit på
en rad framgångar vid svåra fall med råttor som gjort intrång i allt från
butiker till restauranger och lageranläggningar.I huvudsak är det tre olika
scenarier som utspelat sig i de fall då hundsök använts mot råttor.
Listig råtta i butik
Ett första exempel på hur det kan se ut inträffade i en liten butik som haft
problem i flera månader, berättar Nomors samarbetspartner Ute Rüegg, VD
och hundförare hos Vilson Detect & Inspect. Råttan som vållade problem i
butiken undvek fällor och gift. Dessutom utgjorde den trånga
butiksinredningen ett hinder. Så en kväll efter stängning söktes butiken av
med hjälp av sökhund som efter endast några minuter markerade var råttan
befann sig. Råttan var listig och tog till flykt, men hunden var snart ikapp
och Nomors skadedjurstekniker kunde sedan fånga in den.
Dold råttingång
I ett annat fall var det en livsmedelsbutik som hade bekymmer och det var
oklart var råttorna tog sig in någonstans. Under hundsöket som följde
visade hunden stort intresse för en brödhylla i butiken – men endast där.
Hyllan lyftes bort och man kunde då se ett hål i väggen som med största
sannolikhet utgjorde råttornas entré till butiken. När hålet satts igen
upphörde problemen.
Råttbon i väggen
Ett tredje typiskt fall var när en av Nomors skadedjurstekniker påträffat ett
hål i en gipsvägg i ett restauranglager. Det syntes inga spår av råttor
runtomkring och det var därför oklart om det fanns någon aktivitet i
anslutning till hålet. När en sökhund fick avsöka hålet markerade den
intensivt och väggen revs därefter. Bakom väggen påträffades flera råttbon.
För att värna god hygien och minska smittspridning som är a och o i
coronatider ser Nomor råttsökhundarnas insats som mycket viktig då råttor
bär på olika smittor som därmed kan spridas. Med hundarnas hjälp kan
detta förhindras på ett effektivt sätt.
Mer information om tjänsten finner du på nomor.se.

Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet
och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och
tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra
huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell,
kommuner, industrier och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i
Norge.
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