
PRESSEMEDDELELSE. 

 

Dansk Schweisshundeforening og Institut for Produktionsdyr og Heste på det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet,  Københavns Universitet, har sammen initieret et forskningsprojekt, der skal forsøge at kortlægge, 

hvorledes hunden arbejder under opsporing af vildt, der er blevet skadet i forbindelse med jagt eller 

påkørsel i trafikken. 

Formålet med projektet er at øge succesraten på de svære eftersønginger af skadet vildt, for dermed at 

kunne mindske de skadede dyrs lidelse gennem human aflivning. Vejen til højere succesrater er at øge 

vores viden om hundens arbejdsmetoder og dens lugtesans, og optimering af schweisshundeførernes 

træningsmetoder,  

Vi har som mennesker et ansvar for naturen, og det er vigtigt, at vi også tager hånd om vildtet i den danske 

natur i de situationer, hvor mennesket har tilført vildtet skade. I et moderne samfund, der baserer sig på 

bæredygtighed og ordentlig dyreetik, kan vi ikke tillade at dyr, herunder klovbærende vildt, lider unødigt. 

 

 

 

Projektet er et unikt samarbejde mellem Dansk Schweisshundeforening og Københavns Universitet. Ved 

hjælp af dette samarbejde kan projektet være med til at sætte nye internationale standarder for 

forståelsen af hundes sporarbejde, og anbefale nye metoder til træning af sporhunden. Om muligt skal 

forskningsprojektet også kunne danne skole for andre hunde, hvor næsens funktion er af afgørende 

betydning for udførelsen af hundens arbejde. Her tænkes blandt andet på politiets- og forsvarets hunde, 

men også redningshunde kunne tænkes at få glæde af projektet. 

Projektet starter med sporingsforsøg, hvor 20 testekvipager fra Dansk Schweisshundeforening skal følge 

GPS mærkede dyr i vildthegn. Herefter vil testekvipagerne gennemgå et træningsforløb, og de vil 

afslutningsvist  blive afprøvet på de samme GPS-mærkede dyr i vildthegn. Ønsket er, at der på baggrund af 

resultaterne kan udarbejdes en træningsmanual, som kan anvendes  til træning af schweisshunde og andre 

hunde, der skal følge spor.  



De første sporingsforsøg forventes at starte inden for få måneder, og afslutningen forventes i løbet af 

sommeren 2015. 

Projektet har modtaget støtte fra Dyrevelfærdspuljen under NaturErhvervsstyrelsen og 15. Juni Fonden. 

Dansk Schweisshundeforening har til formål at fremme interessen for- og viden om eftersøgning af 

klovbærende vildt. Foreningen tæller lidt over 500 medlemmer fordelt over hele landet. Medlemsskaren 

tæller blandt andet ca 95% af de danske legitimerede schweisshundeførere. 

Ønskes yderligere oplysninger kan disse hentes ved at besøge:  

www.schweisshunden.dk  

www.schweiss.dk 

 

eller kontakte 

Projektledelse: 

Iben Meyer, dyrlæge, phd, Københavns Universitet. email: ihcm76@gmail.dk 

Björn Forkman, professor, Københavns Universitet. email: bjf@sund.ku.dk 

 

 

Projektejer: 

Dansk Schweisshundeforening.  

Formand Michael Ramlau-Hansen. Mobil 40151542. email: ramlau@vestdjursnet.dk 
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