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Resume 
Forskningsprojektet beskrevet i denne rapport havde til formål at undersøge hundes evne til at følge 

sporet fra ét bestemt dyr blandt mange andre dyrespor, samt effekten af bestemte 

træningsteknikker på denne evne. 

11 hunde (heraf 8 registrerede schweisshunde) gennemførte projektet. Hundene blev først testet på 

deres evne til at følge ét bestemt individ. Førerne blev herefter instrueret i at træne efter en specifik 

træningsprotokol og fik ca. 4 måneder til at træne i, før hundene igen blev testet på deres evne til at 

følge ét bestemt individ. Hundenes evne til at følge ét bestemt individ blev testet ved at lade 

hundene optage og følge et spor fra ét bestemt dådyr, hvis fært hundene blev præsenteret for inden 

sporing. Både dådyr og hunde havde halsbånd med GPS sender på, og det var således muligt at 

sammenholde GPS data fra dådyrene med GPS data fra hundene og få et mål for, hvor nøjagtigt 

hundene fulgte det spor, de blev forventet at følge.  

Vi fandt, at alle de 11 hunde, der gennemførte deltagelse i denne undersøgelse, som udgangspunkt 

klarede sig dårligt i opgaven med at spore på et bestemt individ, hvis fært hundene blev præsenteret 

for inden sporing. Træningen, som hundene gennemgik imellem de to sportests, havde ikke nogen 

forbedrende effekt på hundenes sporingssucces. Resultaterne fra projektet bekræfter desuden, 

hvor svært det kan være at vurdere en hunds sporingssucces alene på dens adfærd, idet der ikke 

syntes at være nogen sammenhæng mellem hundenes sporingssucces og førernes vurdering af 

sporingens kvalitet.  
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1. Introduktion 

1.1 Baggrund 

Hundens evne til at søge efter genstande, eller følge et spor, har i generationer været anvendt over 

hele verden i forbindelse med opsporing af tabte eller skjulte effekter, eller til at finde savnede 

individer. Hunde, der anvendes til at opspore vildt, der er skadet enten pga. påskydning eller 

påkørsel, er i Danmark kendt som schweisshunde. Danske Schweisshundeførere, der efter en 

godkendelsesprocedure optages i Schweissregistret under Naturstyrelsen, har igennem mere end 

25 år hjulpet danske jægere med at finde vildt, primært klovbærende, der ikke umiddelbart har 

været til at finde, hvor det blev påskudt. De samme schweisshundeførere eftersøger ligeledes vildt, 

der er blevet skadet i trafikken, og efter påkørslen er flygtet fra stedet, hvor det blev påkørt. Dermed 

udfører de en særdeles vigtig samfundsopgave, også set ud fra et dyreetisk perspektiv. 

Der investeres mange penge og megen tid, både i udvælgelsen og træningen af sporhunde. I takt 

med at brugen af og forventningerne til sporhunde er steget, er kravene til hundenes uddannelse 

ligeledes steget. For bedst muligt at kunne træne sporhunde og vurdere effekten af sådan træning, 

er det nødvendigt at vide noget om sporhundes succesrate og eventuelle udfordringer i 

sporarbejdet, samt hvordan hundes sporegenskaber kan forbedres gennem træning. 

Schweisshundeførere i de skandinaviske lande skal indrapportere resultaterne af deres 

eftersøgninger, og her i Danmark skal indrapporteringen ske til Schweissregistret under 

Naturstyrelsen. Disse indrapporteringer skal danne grundlag for en evaluering af schweisshundenes 

arbejde og resultater. Der er dog en stor usikkerhedsfaktor i indrapporteringerne i de tilfælde, hvor 

dyret ikke bliver fundet. Hvis der ikke er synlige tegn, som f.eks. blod eller knoglesplinter, på at dyret 

har været skadet, kan hundeføreren kun vurdere ud fra hundens adfærd, hvorvidt den sporer på et 

ikke-skadet dyr (hvilket bliver indrapporteret som ’forbiskud’), sporer på et skadet dyr uden at finde 

det, eller om den sporer på noget andet end det skadede dyr, f.eks. et friskt dyr. Ifølge norske 

undersøgelser af hundes søgning på vilde kronhjorte og elge har hundeførere ofte en fejlagtig 

opfattelse af, hvor langt og hvor godt hundene følger et spor (Stokke et al., 2011). 

Der er også et meget begrænset videnskabeligt grundlag for, hvordan sporhunde trænes bedst 

muligt, og ofte gør forskelle i trænings- og forsøgsmetoder det svært at sammenligne resultaterne i 

de studier, der findes (Johnen et al., 2013). Der findes studier af metoder til indlæring af duft-

diskrimination (eng. Scent detection) (e.g. Jezierski et al., 2010; Fisher-Tenhagen et al., 2011; Johnen 

et al., 2013), men der kan være stor forskel på indlærings- og arbejdssituation (Porrit et al., 2015), 

og der findes til vores kendskab ikke nogle videnskabeligt publicerede studier af træningen af hunde, 

der skal følge og finde skadet vildt. I praksis er træningen af sporhunde derfor også ofte tilrettelagt 

efter de erfaringer, man igennem tiderne har høstet inden for hvert sit indsatsområde.  

Vi ved, at man kan lære hunde at søge efter og markere mange forskellige slags dufte (e.g. Brisbin & 

Austad, 1991; Fisher-Tenhagen et al., 2011; Lazarowski & Dorman, 2014; Smith et al., 2013). En hund 
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kan trænes til at søge efter en bestemt type af duft, hvorved den bliver specialist i at markere eller 

følge den duft. Det gælder f.eks. bombehunde og narkohunde, der skal kunne markere den eller de 

indlærte dufte, de er blevet trænet på, eller schweisshunde der skal kunne følge bestemte vildtarter. 

Hundens evner til at markere/følge disse dufte mindskes ikke med antallet af dufte, den bliver trænet 

på, (Williams 2002), og en hund kan altså uden problemer lære at søge efter mange forskellige dufte, 

f.eks. forskellige typer af sprængstof for bombehunden, eller forskellige typer af narkotika for 

narkohunden.  

Det lader imidlertid til, at hunde, der er trænet til at kunne søge på flere forskellige dufte og bliver 

bedt om kun at søge på én af duftene i et område, hvor de forskellige dufte er tilgængelige, har 

sværere ved opgaven, end hunde, der kun er trænet til at søge på én duft (Lit & Crawford, 2006). Så 

hvis en hund er trænet til både at kunne søge sprængstof og narkotika og bliver bedt om at søge kun 

på sprængstof i et område, hvor der også er narkotika, vil den have sværere ved opgaven end den 

hund, der kun er trænet til at søge på sprængstof. Det, der gør det svært for hunden er altså ikke at 

genkende duftene, men at huske, hvilken af de forskellige dufter som den i det her tilfælde skal følge. 

For schweisshunde er det dog ofte det, man ønsker at hunden skal gøre; nemlig at søge efter ét 

bestemt individ, fremfor ’bare’ at søge efter f.eks. rådyr- eller menneskefært. Da vildt ofte bevæger 

sig i flok og blandt mange andre dyr, kan det selvsagt være meget udfordrende for schweisshunden 

at fastholde sporet fra ét bestemt individ blandt færtspor fra mange andre og lignende individer. Vi 

har i dag meget lidt kendskab til hundens evne til at søge efter ét bestemt individ i sådanne 

situationer og vi ved heller ikke ret meget om, hvilke strategier, der kan bruges til at optimere 

fokuseringen på den individuelle fært. 

Med ønsket om at øge vores viden om og forståelse af sporhundes evne til at følge sporet af ét 

specifikt individ, var formålet med forskningsprojektet beskrevet i denne rapport: 

1) At undersøge nøjagtigheden og sikkerheden af danske schweisshundes sporing på et bestemt 

individ 

2) At undersøge effekten af en specifik træningsprotokol på hundes evne til at følge et bestemt 

individ  

1.2 Finansiering og projektbeskrivelse 

Projektet er oprindeligt beskrevet som en del af et større skitseret forskningsprojekt om hundens 

evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde. Forskningsprojektet, der er et samarbejde mellem 

Dansk Schweisshundeforening og Københavns Universitet, modtog i august 2014 tilsagn om tilskud 

til gennemførelse af en del af projektet fra Dyrevelfærdspuljen under NaturErhvervsstyrelsen. 

Herefter blev et studie formuleret og beskrevet, og en ansøgning om midler til at dække yderligere 

udgifter blev sendt til 15. Juni Fonden, der gav tilsagn om tilskud i oktober 2014.  

Projektet, der blev til med støtte fra Dyrevelfærdspuljen og 15. juni Fonden, havde til formål at 

undersøge hundes evne til at følge sporet fra ét bestemt dyr blandt mange andre dyrespor, samt 
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effekten af bestemte træningsteknikker på denne evne. Hundenes evne til at følge ét bestemt spor 

blev testet før og efter en periode, hvor hundene og deres førere trænede efter udleverede 

træningsmanualer.  
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2. Metoder 

2.1 Forløbet 

Deltagere til projektet blev rekrutteret i perioden marts 2014 til december 2014. I januar og marts 

2015 blev de første sportests gennemført. I marts blev hundeførerne samlet og præsenteret for de 

træningsmetoder, de skulle træne deres hunde efter. De havde herefter ca. 4 måneder til at træne 

i. Hundene blev testet igen i juli (og en enkelt hund i september) 2015. 

Dataindsamlingen var hermed slut, men informationer om vildtets positioner, som løbende var 

opsamlet og sendt via satellit til en server, var mangelfulde. Dette skyldtes et teknisk problem, hvor 

mængden af information, der skulle sendes afsted, når dyrenes positioner blev registreret hvert 

halve minut, blev for stor. Dette gav både problemer undervejs i dataindsamlingen, da vi ikke kunne 

få tilstrækkeligt nøjagtige oplysninger om vildtets bevægelser før og under sportests, og også efter 

dataindsamlingen, da informationer om vildtets positioner var utilstrækkeligt i forhold til 

databehandling og statistisk behandling af materialet. Det var derfor nødvendigt at afvente et 

tidspunkt, hvor de fire dådyr kunne blive skudt og halsbåndene afmonteret, så vildtets data kunne 

trækkes direkte ud af gps senderne ved tilkobling til en computer. Først i efteråret 2016 startede 

behandlingen af data. Det blev i december 2016 besluttet at inddrage analyse firmaet GEOINFO® til 

at lave en ArcGIS baseret geografisk analyse af data fra hunde og vildt.  

2.2 Deltagere 

Dansk Schweisshundeforening stod for at rekruttere deltagere blandt deres medlemmer. Mulighed 

for deltagelse i projektet blev annonceret i marts 2014 på en generalforsamling for Dansk 

Schweisshundeforening, og medlemmer af foreningen kunne herefter tilmelde sig projektet. I alt 17 

hundeførere meldte sig til deltagelse i projektet: 9 fra Jylland og 8 fra Sjælland. Ud af de 17 deltagere 

var der 10, der gennemførte 4 måneders træning samt tests af hundens sporingsevner før og efter 

træningen. En af de 10 deltagere havde to hunde med i projektet, hvorfor 11 hunde gennemførte 

projektet. Oplysninger om de 11 deltagere og deres hunde kan ses i tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabel 1. Oplysninger om de 11 hund-fører teams, der gennemførte deltagelse i både træning og tests af hunde før og 

efter træningsperioden 

Hund 

nr.  

Ejer 

ID 

Landsdel Hundens race Hundens 

køn 

Hund 

alder 

Registreret 

schweisshund 

Ejers køn Ejers spor 

erfaring i antal år 

1 A Jylland Labrador Tæve 3 Nej Kvinde 3 

2 B Jylland Ruhåret hønsehund Tæve 2 Ja Mand 7 

3 C Jylland Labrador Hanhund 2 Nej Mand 2 

4 D Jylland Labrador Hanhund 2 Ja Mand 19 

5 E Jylland Curlycoated 

retreiver 

Tæve 5 Nej Kvinde 5 

6 F Jylland Labrador Hanhund 5 Ja Mand 5 

7 G Jylland Bayersk 

bjergschweisshund 

Tæve 3 Ja Mand 15 

8 H Sjælland Gammel dansk 

hønsehund 

Hanhund 5 Ja Mand 8 

9 H Sjælland Gammel dansk 

hønsehund 

Hanhund 8 Ja Mand 8 

10 I  Sjælland Bayers 

bjergschweisshund 

Tæve 3 Ja Mand 26 

11 J Sjælland Ruhåret hønsehund Tæve 4 Ja Mand 35 

 

2.3 Test af hunde 

Hundenes evne til at følge ét bestemt spor blev testet ved at lade hundene optage og følge et spor 

fra ét bestemt dådyr, hvis fært hundene blev præsenteret for inden sporing. Dådyret, hvis spor, 

hunden skulle følge, gik blandt mange andre dyr i et vildthegn. Dyrene, som hundene i dette projekt 

skulle spore på, havde et halsbånd med GPS sender på, og hundene fik ligeledes et halsbånd med 

GPS sender på, når de skulle spore. Planen var, at det hermed skulle være muligt for os at 

sammenholde GPS data fra dådyrene med GPS data fra hundene for at få et mål for, hvor nøjagtigt 

hundene fulgte det spor, de blev forventet at følge. 

Sporingerne foregik i et af to vildthegn: Røgegård i Vester Thorup Jylland eller Astrup Gods ved 

Jyllinge på Sjælland. I begge vildthegn havde to dyr fået monteret et halsbånd med GPS sender ved 

projektets opstart. Disse halsbånd var af typen Vectronic Aerospace Wildlife Tracking®. Disse GPS 

sendere skulle i dagene omkring de to sportests sende dyrenes positioner med ½ minuts interval til 

en server, så det var muligt at følge dyrenes bevægelser før og under de planlagte sportests. Der 

viste sig dog at være en del problemer med funktionen af dådyrenes halsbånd, hvorfor det ikke altid 
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var muligt at se dyrenes positioner på dagen for sportesten. Imellem første og anden sportest blev 

det klart, at gps-senderen i halsbåndet på det ene dyr i Røgegård vildthegn, var defekt. Dette blev 

derfor udskiftet til et nyt halsbånd i maj 2015. 

På Røgegård bestod de to dyr af nytilkomne dådyr, et smaldyr og en spidshjort, der ved ankomsten 

til hegnet fik monteret GPS halsbåndene. Ved Astrup Gods var der tale om to etablerede dådyr 

(fuldskufler), der blev bedøvet med pil af en dyrlæge, før de kunne få GPS halsbåndene på. Fra alle 

fire dyr blev der indsamlet færtmateriale i form af afklippet pels og klovfært opsamlet på sterile 

klude. Dette færtmateriale blev lagt i poser og mærket med dyrets ID og herefter opbevaret på frost 

indtil det skulle bruges under sportest af hundene. 

Ved sportest fik deltagerhundene et halsbånd med GPS sender på umiddelbart inden sporstart. 

Halsbåndene tilhørte Dansk Schweisshundeforening og var af mærket Garmin®. Hundene blev 

herefter placeret et sted i hegnet, hvor det dyr, hunden skulle spore på, havde opholdt sig 4-8 timer 

inden sporingen. En vurdering af, hvor hundene skulle sættes i gang med at spore, blev foretaget 

ud fra de GPS positioner, som vildtets halsbånd sendte. Når det pga. tekniske problemer med 

dyrenes halsbånd ikke var muligt at præcisere et startsted, hvor dyret havde været 4-6 timer inden, 

blev den senest mulige kendte position af dyret anvendt som startsted. Hundene blev ved starten 

af sportesten præsenteret for færten af det dyr, de skulle spore på. Færten blev præsenteret i form 

af den pels plus klovfært på sterile klude, som var blevet indsamlet ved montering af GPS 

halsbåndene på dyrene. Herefter blev hundene af deres førere opfordret til at spore. Hundene var 

iført sele og sporline under sporingen. Føreren fulgte, så vidt muligt, hunden under sporingen og 

korrigerede eller tilskyndte kun hunden, når han eller hun havde fornemmelsen af, at hunden ikke 

sporede på noget. Sporingen blev stoppet, når hunden havde gået ca. 1000 meter eller 20 min., eller 

hvis hunden viste tydelige tegn på ikke at tage et spor op. 

Ved den første spor-test gik alle hunde 2 spor: et spor på hver af de to dyr i det vildthegn, hvor 

hunden skulle spore. Ved den anden sportest gik de fleste hunde igen 2 spor, men pga. meget varmt 

vejr var der fire hunde, der kun gik 1 spor. 

2.4 Træningen af hundene 

Imellem de to sportests skulle hundeførerne træne deres hunde efter en træningsprotokol, som 

blev udleveret på skrift og forklaret ved et samlingsmøde. Træningsprotokollen, som kan ses i 

Appendix 1, bestod af to dele: 

1) Indlæring af smeller-teknik samt træning i at skelne mellem forskellige vildtarter og 

forskellige individer. 

Denne del af træningen gik ud på at lære hunden at vælge at følge ét ud af to spor på 

baggrund af en ’smeller’, som hunden præsenteres for umiddelbart inden sporing. De to 

spor, som hunden under træningen skulle vælge imellem bestod i første omgang af spor lagt 

med klove fra to forskellige vildtarter, og senere hen i træningen af spor lagt med klove fra 
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to forskellige individer af samme vildtart. Smelleren, som hunden skulle vælge spor ud fra, 

bestod af en steril klud, der inden træningen, havde aftørret det ene sæt klove  

Formålet med træningen var at forbedre hundenes evne til at opsøge og følge sporet af ét 

bestemt individ blandt sporene af mange forskellige individer. 

2) Træning af sporfasthed/fravalg af afledning 

Denne del af træningen gik ud på at øge hundens evne til at fravælge et såkaldt 

afledningsspor, der krydser det spor, hunden går på, og blive på hovedsporet, der hvor 

afledningssporet krydser dette. Dette blev trænet ved at belønne hunden for at blive på 

hovedsporet ved passage af et afledningsspor, med gradvist øgede sværhedsgrader af 

afledningsspor. 

Formålet med træningen var at forbedre hundenes sporfasthed. 

2.5 Spørgeskemaer 

I forbindelse med første sportest udfyldte alle deltagende hundeførere et spørgeskema om hundens 

træning og hverdag. Ved begge sportest udfyldte hundeførerne tillige et kort spørgeskema omkring 

deres subjektive vurdering af hundenes præstation på hvert spor, den havde gået. Heri indgik 

spørgsmålet: ’Hvordan synes du overordnet at sporingen gik?’, hvilket blev vurderet på en skala fra 

1-10, hvor 1=Rigtig dårligt og 10=Rigtig godt. Begge spørgeskemaer kan ses i Appendix 2.  

2.6 Geografisk analyse af sporene 

Vi ønskede at sammenholde hundenes sporing med dådyrenes rute fra det punkt, hvor hunden blev 

sat i gang med at spore på dådyrets fært-spor. I nogle tilfælde blev stedet, hvor hunden skulle sættes 

i gang med at spore, fundet ved hjælp af oplysninger om dyrets placering sendt fra dets gps halsbånd 

til en server, andre gange var der så meget forsinkelse på informationer fra dyrets gps halsbånd, at 

hunden blev sat i gang med at spore et sted, hvor dyret havde været set samme dag.  

Selve den geografiske analyse af hundenes spor i forhold til dådyrenes spor blev foretaget af 

GEOINFO®. Til denne analyse modtog GEOINFO® data omkring hundenes sporing, fra de blev sat i 

gang, til de blev stoppet igen. De modtog desuden data omkring dådyrenes placering i et tidsrum, 

der strakte sig fra 12 timer før det tidspunkt, hvor de var der, hvor hunden blev sat i gang, til det 

tidspunkt, hvor hunden var færdig med at spore. Formålet med at se på dådyrets rute fra op til 12 

timer før det sted, hvor hunden blev sat i gang, var at gøre det muligt at registrere, hvis hunden gik 

bagspor eller undervejs slog ind på ældre dele (op til 12 timer) af dyrets spor. 

I GEOINFO®’s analyser blev det dog besluttet kun at måle på hundens nærhed af dådyrenes spor fra 

det punkt på dådyrenes rute, hvor hunden blev sat i gang. Bagsporing, hvor hunden går den forkerte 

vej af sporet, talte altså ikke med som ’succesfuld sporing’ i beregningerne af hundenes 

sporingssucces. 
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Informationen fra dådyrenes gps halsbånd var desværre meget mangelfuld. Selv efter at gps 

halsbåndene var taget af dyrene, så data kunne overføres direkte fra halsbåndene til en computer, 

var der stadigvæk huller i det, der skulle have været en kontinuerlig registrering af dyrenes placering 

hvert halve minut. Der kunne være op til 30 minutter imellem datapunkter for dyrenes placering.  

Vi besluttede, at have to mål for hvor præcist hundene havde fulgt dådyrenes spor: 

1. Hundenes nærhed til en linje trukket imellem punkterne for dådyrets registrerede placeringer. 

Dette mål har en stor grad af usikkerhed i de tilfælde, hvor der er mange minutter imellem 

punkterne for dådyrets placering, idet dådyrets placering imellem de to punkter er ukendt, og i 

princippet kan ligge langt fra den optrukne linje 

2. Hundens nærhed til de datapunkter, hvor vi med sikkerhed vidste, at dådyret havde befundet 

sig. Dette mål har også en stor grad af usikkerhed, da hele den del af hundens sporing, der ligger 

imellem datapunkterne for dådyrets placering, ikke kommer til at tælle med. Hunde, der har 

sporet på dådyr, hvis halsbånd har sendt flere datapunkter, vil hermed få en højere 

sporingssucces. 

Metoden for den geografiske analyse foretaget af GEOINFO®, kan ses i Appendix 3. GEOINFO® 

leverede følgende informationer om hver af hundenes sporing: 

• Længden på hundens sporing i meter 

• Hundens nærhed til linjen trukket imellem datapunkterne for dådyrets placering. Da en hund 

sjældent sporer 100% oveni det spor, den følger, og da der også må tages højde for 

måleunøjagtigheder og vejrforhold, der kan forskyde færten lidt, er man nødt til at opstille 

et kriterium for, hvor tæt hunden skal være på sporet, før den kan siges at følge det. Til at 

vurdere dette, dannede GEOINFO® 2 forskellige bufferzoner på henholdsvist 5 og 10 meter 

omkring linjen trukket mellem datapunkterne for dådyrets placering. Ved at måle, hvor 

mange meter af hundens spor, der lå indenfor 5 meters og 10 meters bufferzonen, fik vi et 

mål for, hvor mange meter af hundens spor, der fulgte dådyrets spor indenfor henholdsvis 

5 og 10 meter. I figur 1 er vist et kort over en sporing, hvor 10 meters bufferzonerne er 

visualiseret som et blåt bånd omkring linjen for dådyrets spor 

• Hundens nærhed til datapunkterne for dådyrets placering. Da hvert enkelt af disse punkter 

indeholdt en fejlmargin, der varierede fra punkt til punkt og angav, i hvilket området, dyret 

kunne have været på det givne tidspunkt, dannede GEOINFO® en bufferzone omkring 

datapunkterne, svarende til det område, hvor dyret kunne have været. Antal meter af 

hundens sporing, der lå indenfor disse bufferzoner omkring datapunkterne for dådyrets 

placering, blev brugt som et mål for hundens nærhed til datapunkterne. Figur 1 viser også 

bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrets placering som lyserøde cirkler 
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• Et sæt af datapunkter, hvor længden på hundens spor sammenholdes med afstanden 

mellem hundens spor og dådyrets spor (linjen mellem datapunkterne for dådyrets 

placering). Dette mål kan give information om, hvor langt hunden var fra dådyrets spor på 

ethvert givent tidspunkt af dens sporing. I figur 2 er vist en graf over en af deltagerhundenes 

afstand til dådyrets spor som funktion af længden på hundens spor. I appendix 4 er givet 

grafer over alle hundenes sporinger 

• En pdf-fil med et kort, der visualiserer hundens og dådyrets spor, buffer-zonerne omkring 

dådyrets spor, samt bufferzonerne omkring de tilgængelige datapunkter for dådyret. Figur 1 

viser et screenshot af et af disse pdf kort. Kortene gav mulighed for at slå dele af 

informationerne omkring sporene til og fra for at optimere visualiseringen af hundenes 

sporingssucces ud fra forskellige kriterier. Appendix 5-44 udgøres af pdf-filer over alle 

sporingerne 
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Figur 1. Screenshot af kort i pdf format, der visualiserer en af deltagerhundenes sporing. Den røde linie, der forbinder 

sorte punkter er hundens spor. De lyseblå pletter er datapunkter for dådyrets placering og er forbundet med en sort linje 

med &-tegn. Omkring datapunkterne for dådyrets placering er tegnet lyserøde bufferzoner, der indikerer den 

usikkerhedsmargin, der er for hvert datapunkt. Omkring linjen, der forbinder datapunkterne for dådyrets placering, er 

der tegnet en mørkeblå 10 meters bufferzone. 
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Figur 2. Grafisk visualisering af samme sporing, som er vist i figur 1. X-aksen viser afstanden fra det sted, hvor hunden 

starter med at spore og y-aksen viser afstanden til den linje, der er trukket mellem datapunkterne for dådyrets placering. 

Som det ses, ligger hundens første afvigelse på mere end 10 meter fra denne linje omkring 140 m inde i sporingen (det 

første stykke af grafen, fra 0-50m, tæller ikke som et ’tab’ af sporet, da hunden her er i gang med at finde sporet efter 

at være blevet præsenteret for smelleren) 

Ud fra data leveret fra GEOINFO, var det muligt for os at opstille følgende 10 forskellige mål for 

hundenes sporingssucces før og efter træningsperioden: 

1. Andelen af hundens sporing, der lå indenfor 10 meter af dådyrets spor. Dette mål blev 

udregnet som et gennemsnit af hundens sporinger før og efter træningsperioden 

2. Andelen af hundens spor, der lå indenfor 10 meter af dådyrets spor på det bedste af hundens 

spor før og efter træningsperioden 

3. Andelen af hundens sporing, der lå indenfor 5 meter af dådyrets spor. Dette mål blev 

udregnet som et gennemsnit af hundens sporinger før og efter træningsperioden 

4. Andelen af hundens spor, der lå indenfor 5 meter af dådyrets spor på det bedste af hundens 

spor før og efter træningsperioden 

5. Andelen af hundens sporing, der lå indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for 

dådyrets placering. Dette mål blev udregnet som et gennemsnit af hundens sporinger før og 

efter træningsperioden  
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6. Andelen af hundens spor, der lå indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrets 

placering på det bedste af hundens spor før og efter træningsperioden 

7. Antal meter fra hunden blev sat i gang, til den første gang afveg mere end 10 meter fra linjen 

trukket imellem punkterne for dådyrets placering. Dette mål blev udregnet som et 

gennemsnit af hundens sporinger før og efter træningsperioden  

8. Antal meter fra hunden blev sat i gang til den første gang afveg mere end 10 meter fra linjen 

trukket imellem punkterne for dådyrets placering. Hundens bedste sporing før og efter 

træningsperioden 

9. Antal meter fra hunden blev sat i gang, til den første gang så ud til at forlade dådyrets spor. 

Hvornår hunden så ud til at forlade sporet, blev vurderet subjektivt på baggrund af den 

geografiske og grafiske visualisering af hunden sporing, svarende til figur 1 og 2. Dette mål 

blev udregnet som et gennemsnit af hundens sporinger før og efter træningsperioden 

10. Antal meter fra hunden blev sat i gang, til den første gang så ud til at forlade dådyrets spor. 

Hvornår hunden så ud til at forlade sporet, blev vurderet subjektivt på baggrund af den 

geografiske og grafiske visualisering af hundens sporing, svarende til figur 1 og 2. Hundens 

bedste sporing før og efter træningsperioden 

2.7 Subjektiv vurdering af hundenes sporing 

Som et yderligere mål for hundenes sporingssucces, bad vi to erfarne schweisshundeførere om at 

vurdere hundenes sporing ud fra kort, der viste hundens sporing, samt dådyrets rute vist som en 

linje trukket mellem datapunkterne for dyrets placering. Vurderingen var blændet, hvilket vil sige, 

at de to personer, der skulle vurdere sporingerne, ikke vidste, hverken hvilken hund, der var tale 

om, eller om der var tale om en sporing, der lå før eller efter træning. For hvert spor skulle 

personerne vurdere sporingssucces på en 5-punkts skala fra ’Meget dårlig’ til ’Meget god’. 

2.8 Dataanalyse 

For at undersøge, om hver enkelt hund efter en periode med den specifikke træning anvendt i 

projektet her, var blevet bedre eller dårligere til at spore på et bestemt dådyr efter præsentation af 

dyrets fært, brugte vi parrede t-tests til at teste for statistisk signifikant forskel på hundenes før og 

efter værdier for hver af de 10 mål for sporingssucces (se sidst i afsnit 2.6). 

For at undersøge, om hundeførernes vurdering af hundenes sporing stemte overens med hundenes 

sporingssucces, anvendte vi Spearman korrelation til at teste sammenhæng mellem hundeførerens 

vurdering af hundens sporing og hundens sporingssucces, målt som andelen af hundens spor, der 

lå inden for 5 meter, 10 meter og datapunkt bufferzonerne omkring dådyrets spor, antallet af meter 

til første afvigelse fra sporet på mere end 10 meter samt antallet af meter til første subjektivt 

vurderede tab af sporet. Da førerne ikke havde kendskab til, hvor dådyret havde bevæget sig, og 
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derfor ikke vidste, om hundene fulgte det rette spor, blev førernes vurdering af hundenes 

sporingssucces alene baseret på deres vurdering af hundenes adfærd. 

Alle andre parametre blev vurderet deskriptivt grundet parametrenes kvalitet eller det lave antal 

observationer. Vi analyserede ikke hundeførernes svar på spørgeskemaet om hundens træning og 

hverdag, da antallet af deltagere ikke gav grundlag for en meningsfuld analyse. 
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3. Resultater 
Den gennemsnitlige andel af hundenes spor, der lå indenfor 10 meter af dådyrets spor forandredes 

ikke signifikant fra før (32%) til efter (22%) træningsperioden (parret t-test: t=1,59, df=10, p=0,142). 

Andelen af hundenes spor, der lå indenfor 5 meter af dådyrets spor, forandredes heller ikke 

signifikant fra før (20%) til efter (14%) træningsperioden (parret t-test: t=1,36, df=10, p=0,203), se 

figur 3. Når hundenes bedste sporing før og efter træningsperioden blev sammenlignet var der 

heller ikke signifikant forskel, hverken for bedste spor målt som andelen af spor indenfor 10 meter 

af dådyrets spor (44% før og 29% efter, parret t-test: t=1,87, df=10, p=0,091) eller for bedste spor 

målt som andelen af spor indenfor 5 meter af dådyrets spor (28 % før og 18% efter, parret t-test: 

t=1,64, df=10, p=0,132), se figur 4.  

For andelen af hundenes spor, der lå indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrenes 

placering var der en statistisk signifikant forbedring fra 13% før til 25% efter træningsperioden 

(parret t-test: t=-3,09, df=10, p=0,011), se figur 3. Tilsvarende, var der en signifikant stigning fra 18% 

før til 35% efter træningsperioden (parret t-test: t=-2,91, df=10, p=0,016), når hundenes bedste spor 

før og efter blev målt som andelen af meter indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for 

dådyrets placering, se figur 4.  

 

Figur 3. Hundenes gennemsnitlige sporingssucces før (blå søjler) og efter (røde søjler) træningsperioden, når 

sporingssuccesen blev målt som andelen af hundens spor, der lå indenfor henholdsvis 10 og 5 meter fra en linje trukket 

imellem punkterne for dådyrets registrerede placeringer, og indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrets 

placering. Statistisk signifikante forskelle mellem sporingssucces før og efter træningsperioden er markeret med *. 
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Figur 4. Hundenes bedste sporing før (blå søjler) og efter (røde søjler) træningsperioden, når sporingssuccesen blev målt 

som andelen af hundens spor, der lå indenfor 5 meter fra en linje trukket imellem punkterne for dådyrets registrerede 

placeringer, og indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrets placering. Statistisk signifikante forskelle 

mellem sporingssucces før og efter træningsperioden er markeret med *. 

Antallet af meter indtil hundens spor første gang bevægede sig udenfor 10 meter bufferzonen 

omkring dådyrets spor varierede mellem 30 og 260 meter før træningsperioden og mellem 0 og 245 

meter efter træningsperioden. Når vi vurderede hundenes første tab af sporet subjektivt ved hjælp 

af geografisk og grafisk visualisering af sporingerne, varierede antallet af meter til første tab af 

sporet mellem 70 og 780 før træningsperioden og mellem 0 og 700 efter træningsperioden. 

I figur 5 og 6 er givet eksempler på to forskellige sporinger. Hver sporing er visualiseret både 

geografisk som et pdf-kort (A), og grafisk som hundens afstand til dådyrets spor som funktion af 

længden på hundens spor (B). For sporingen i figur 5 falder antallet af meter, til hunden første gang 

går udenfor 10 meter bufferzonen omkring dådyret spor, sammen med antallet af meter, til 

hundens første tab, vurderet subjektivt, og markeret med en gul pil. Den subjektive vurdering er 

baseret på, at hundens spor afviger fra både 10 meters bufferzonen (mørkeblå zone omkring linjen 

trukket mellem datapunkterne for dådyrets placering) og bufferzonerne omkring datapunkterne for 

dådyret (pink cirkler) ved den gule pil i figur 5A, samt at den første top på grafen i figur 5B kommer 

på dette punkt. På grafens x-akse kan det aflæses, at hunden første gang kommer udenfor 10 meters 

bufferzonen ved 75 meter. Ved en geografisk opmåling af hundens sporing i programmet 

BaseCamp® var det muligt også at fastsætte antallet af meter til det punkt, der er angivet med en 

gul pil i figur 5A, hvilket i dette tilfælde også var 75 meter. 

For sporingen i figur 6 falder antallet af meter, hvor hundens spor ligger indenfor 10 meter af 

bufferzonen omkring dådyret spor, ikke sammen med antallet af meter til hundens første tab, 

vurderet subjektivt og markeret med en gul pil i 6A. På grafen i 6B kan man på x-aksen aflæse, at 

hunden første gang kommer udenfor 10 meters bufferzonen ved 160 meter, svarende til det punkt 
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på sporingen, der er angivet med en rød pil i 6A og B. En subjektiv vurdering af denne afvigelse, både 

når man ser på A og B, er, at hunden ikke har tabt sporet her, men først senere på et punkt, der er 

angivet med en gul pil i 6A. Muligvis følger hunden sporet helt nøjagtigt der, hvor hundens spor slår 

en bue væk fra 10 meters bufferzonen (ved den røde pil i 6A). Der mangler her nogle datapunkter 

for dådyrets placering (de kan være svære at se på figuren, men er angivet med små grå punkter på 

den sorte linje med &-tegn, se evt. Appendix 33 for et mere nuanceret billede af sporingen), hvorfor 

der er trukket en ret linje mellem de to punkter, der ligger før og efter dette stykke af dådyrets spor. 

En geografisk opmåling af hundens sporing i programmet BaseCamp® fastslår, at hunden ser ud til 

at have fulgt det korrekte spor i 390 meter, før den taber det. 

 

 

Figur 5. Første sporing for hund nr. 8. A viser den geografiske visualisering af sporingen på et kort over landskabet. B 

viser den grafiske visualisering af hundens afstand til den linje, der blev tegnet mellem datapunkterne for dådyrets 

placering. I A er den subjektive vurdering af hundens første tab markeret med en gul pil. I B er første gang hundens spor 

afviger mere end 10 meter fra dådyrets spor markeret med en rød pil. I dette tilfælde er de to forskellige mål for første 

tab sammenfaldende. 

Hundens 
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Figur 6. Første sporing for hund nr. 10. A viser den geografiske visualisering af sporingen på et kort over landskabet. B 

viser den grafiske visualisering af hundens afstand til den linje, der blev tegnet mellem datapunkterne for dådyrets 

placering. Den røde pil i A og B markerer første gang hundens spor afviger mere end 10 meter fra dådyrets spor. Den 

gule pil i A markerer den subjektive vurdering af, hvornår hunden første gang taber sporet. I dette tilfælde er de to 

forskellige mål for første tab forskellige. 

 

Der var ikke statistisk signifikant forskel på hundenes sporingssucces, når denne blev målt som 

antallet af meter, fra hunden startede sporing, til den første gang tabte sporet. Hverken når første 

tab af sporet blev målt som antal meter, til hunden første gang bevægede sig udenfor 10 meters 

bufferzonen (gennemsnit før og efter træningsperioden: parret t-test: t=-0,37, df=10, p=0,717; 

bedste sporing før og efter træningsperioden: parret t-test: t=-0,03, df=10, p=,768). Heller ikke når 

første tab blev vurderet subjektivt ved hjælp af geografisk og grafisk visualisering af sporingen 

6A 

6B 
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(gennemsnit før og efter træningsperioden: parret t-test: t=1,66, df=10, p=0,127; bedste sporing før 

og efter træningsperioden: parret t-test: t=1,20, df=10, p=0,257). Se også figur 7. 

 

Figur 7. Hundenes sporingssucces før (blå søjler) og efter (røde søjler) træningsperioden, når sporingssuccesen blev målt 

som antal meter, fra hunden blev startet på sporet, til den første gang kommer udenfor 10 meter bufferzonen omkring 

linjen trukket imellem punkterne for dådyrets registrerede placeringer, eller som antal meter til hunden første gang taber 

dådyrets spor, ifølge en subjektiv vurdering af sporingen. For begge mål er der både beregnet en gennemsnitsværdi af 

hundenes to sporinger før og to sporinger efter træningsperioden, og der er angivet værdier for hundenes bedste 

præstation før og efter træningsperioden. Ingen før og efter værdier er statistisk signifikant forskellige. 

I den subjektive vurdering af hundenes sporing foretaget af to erfarne schweisshundeførere, blev 

de fleste sporinger vurderet som enten ’Meget dårlig’ eller ’Dårlig’ og de to schweisshundeførere 

var stort set enige i vurderingen af alle 40 sporinger. Ud af de 11 hunde var der 7, hvis sporinger 

udelukkende blev vurderet som ’Meget dårlig’, ’Dårlig’ eller ’Hverken god eller dårlig’. Der var fire 

hunde, der opnåede en enkelt eller to sporinger, der blev vurderet som ’Godt’. Ingen sporinger blev 

vurderet som ’Meget godt’. Ifølge disse subjektive vurderinger, så der for 8 hunde ud til at være sket 

en forværring i sporingssucces fra før til efter træningsperioden, mens der for 2 hunde ikke var sket 

nogen udvikling, og der for én hund, var sket en forbedring. Forskellen på de subjektive vurderinger 

af sporinger før og efter træningsperiode blev ikke statistisk testet. 

En samlet vurdering af udviklingen i hundenes sporingssucces fra før til efter træningsperioden er 

opsummeret i tabel 2. Her ses det, at for langt de fleste mål for sporingssucces, har hundene ikke 

forbedret sig. 
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Tabel 2. Opsummering af udviklingen i sporingssucces for hundene fra før til efter deres træningsperiode. 

Mål for sporingssucces Udvikling Statistisk signifikant 

ændring 

Andelen af hundens sporing, der ligger indenfor 5 m bufferzonen. 

Gennemsnit af sporinger før og efter 

Forværring  Ikke signifikant 

Andelen af hundens sporing, der ligger indenfor 5 m bufferzonen. 

Bedste sporing før og efter 

Forværring Ikke signifikant 

Andelen af hundens sporing, der ligger indenfor 10 m bufferzonen. 

Gennemsnit af sporinger før og efter 

Forværring Ikke signifikant 

Andelen af hundens sporing, der ligger indenfor 10 m bufferzonen. 

Bedste sporing før og efter 

Forværring Ikke signifikant 

Andelen af hundens sporing, der ligger indenfor bufferzonerne 

omkring datapunkterne for dådyrets placering. Gennemsnit af 

sporinger før og efter 

Forbedring Signifikant 

Andelen af hundens sporing, der ligger indenfor bufferzonerne 

omkring datapunkterne for dådyrets placering. Bedste sporing før og 

efter. Gennemsnit af sporinger før og efter 

Forbedring Signifikant 

Antal meter til hunden første gang afviger mere end 10 meter fra 

sporet. Gennemsnit af sporinger før og efter 

Forbedring Ikke signifikant 

Antal meter til hunden første gang afviger mere end 10 meter fra 

sporet. Bedste sporing før og efter 

Forbedring Ikke signifikant 

Antal meter til hunden første gang taber sporet ifølge en subjektiv 

vurdering. Gennemsnit af sporinger før og efter 

Forværring Ikke signifikant 

Antal meter til hunden første gang taber sporet ifølge en subjektiv 

vurdering. Bedste sporing før og efter 

Forværring Ikke signifikant 

Subjektiv vurdering af sporingerne foretaget af erfarne 

schweisshundeførere 

Forværring Ikke testet 

 

For at undersøge, hvor gode hundeførerne var til at vurdere deres hunds sporingssucces alene på 

hundens adfærd, foretog vi en række korrelationsanalyser, der sammenholdt hundeførernes 

vurdering af sporene med, hvor god en sporingssucces hunden havde haft på det gældende spor. 

Som mål for hundens sporingssucces brugte vi både andelen af spor, der lå indenfor 5 og 10 meter 

bufferzonen, andelen af spor, der lå indenfor bufferzonen omkring datapunkterne, antal meter spor 

til hunden første gang kom udenfor 10 meterbufferzonen omkring dådyrets spor og antal meter, til 

hunden første gang, ifølge en subjektiv vurdering, tabte sporet. Gennemgående var der ingen 

sammenhæng mellem hundeførernes vurdering og hundenes præstation, hvilket ses af tabel 3, hvor 

størstedelen af korrelationerne er non-signifikante. For den første sporing var der en signifikant og 

negativ sammenhæng mellem hundeførernes vurdering af sporingen og hundens præstation, 

således at jo bedre spor, hundene havde gået, desto dårligere blev de vurderet af deres fører, når 

hundens sporingssucces blev målt som andelen af sporingen, der lå inden for enten 5 eller 10 meter 

bufferzonen omkring linjen trukket mellem datapunkterne for dådyrets placering, eller som andelen 
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af spor, der lå indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrets placering. Se også grafen 

over en af disse negative korrelationer i figur 8. Omvendt var der en positiv sammenhæng mellem 

hundeførernes vurdering af hundenes spor og hundenes sporingssucces på den fjerde sporing. 

Denne sammenhæng var signifikant, når målet for sporingssucces var antallet af meter, til hunden 

første gang afveg mere end 10 meter fra dådyrets spor, og næsten signifikant når målet var andelen 

af spor, der lå indenfor 5 og 10 meter bufferzonen omkring linjen trukket imellem datapunkterne 

for dådyrets placering. 

Tabel 3. Korrelationer mellem hundeførernes vurdering af hundenes sporing på en skala fra 1-10 og hundenes 

sporingssucces målt som: andelen af spor indenfor henholdsvis 5 og 10 meter bufferzonen omkring dådyrets spor, 

andelen af spor indenfor bufferzonerne omkring datapunkterne for dådyrets placering, antal af meter til hunden første 

gang går mere end 10 meter væk fra dådyrets spor og antal meter til hunden første gang taber dådyrets spor ifølge en 

subjektiv vurdering af sporingen. r2=Spearman korrelationskoefficient, p=signifikansniveau, n=antal individer. Statistisk 

signifikante sammenhænge er markeret med rødt 

 Hundens sporingssucces 

 10 meter 

bufferzone 

5 meter 

bufferzone 

Datapunkt 

bufferzone 

Første tab    

10 meter 

Førstetab     

subjektiv vurdering 

Ejers vurdering af 

1.sporing 

r2=-0,782 

p=0,004 

n=11 

r2-0823 

P=0,002 

n=11 

r2= -0,712 

p=0,014 

n=11 

r2=-0,245 

p=0,467 

n=11 

r2=-0,09 

p=0,537 

n=11 

Ejers vurdering af 

2.sporing 

r2=-0,334 

p=0,315 

n=11 

r2=-0,348 

p=0,294 

n=11 

r2=-0,287 

p=0,392 

n=11 

r2=-0,259 

p=0,442 

n=11 

r2=-0,303 

p=0,366 

n=11 

Ejers vurdering af 

3.sporing 

r2=-0,179 

p=0,645 

n=9 

r2=-0,128 

p=0,743 

n=9 

r2=-0,145 

p=0,710 

n=9 

r2=0,239 

p=0,535 

n=9 

r2=0,062 

p=0,874 

n=9 

Ejers vurdering af 

4.sporing 

r2=0,759 

p=0,08 

n=6 

r2=0,759 

p=0,08 

n=6 

r2=0,030 

p=0,954 

n=6 

r2=0,880 

p=0,021 

n=6 

r2=-0,092 

p=0,862 

n=6 
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Figur 8. Sammenhæng mellem førerens vurdering af hunden første sporing på en skala fra 1-10 og hundens 

sporingssucces på første sporing målt som andelen af sporet, der lå indenfor 10 meter bufferzonen omkring linjen trukket 

imellem datapunkterne for dådyrets placering 

 

Ifølge hundeførernes registreringer af deres træning med hundene, var hundene i gennemsnit 

blevet trænet 44 gange i indlæring af smellerteknik, svarende til mellem 2 og 3 træninger om ugen. 

Tilsvarende var hundene i gennemsnit blevet trænet 37 gange i sporfasthed, svarende til 2 

træninger om ugen. Seks hunde var nået til niveau 2 i træningen af smeller-teknik, svarende til at 

de blev trænet i at følge færten på et bestemt individ, når præsenteret for to spor fra samme 

vildtart. Fire hunde var ikke nået til dette trin i træningen (1 hundefører afleverede ikke sin 

træningsdagbog). Ni hunde var nået til trin 4 ud af 6 i træningen af sporfasthed, svarende til at 

hundene kunne ignorere et frisk spor lagt over et 1-3 timer gammelt hovedspor (1 hundefører 

afleverede ikke sin træningsdagbog). På grund af det lave deltagerantal og hundenes 

gennemgående lave sporingssucces på sportesten efter træningsperioden, var det ikke muligt at 

undersøge eventuelle sammenhænge mellem træningsniveau og sporingssucces på sportesten. 
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4. Diskussion 
Alle de 11 hunde, der gennemførte deltagelse i denne undersøgelse, klarede sig som udgangspunkt 

dårligt i opgaven med at spore på et bestemt individ, hvis fært hundene blev præsenteret for inden 

sporing. Størstedelen af hundene (8 ud af 11) var registrerede schweisshunde, der på landsplan 

ifølge Naturstyrelsen har en har en succesrate på over 40%, når de arbejder med at opspore anskudt 

dåvildt (Naturstyrelsen/Schweiss-sekretariatet, 2017). I hundenes sporing efter de GPS-mærkede 

dådyr i dette projekt, er det svært at forestille sig, at hundene ville have fundet dyret i omkring 40% 

af sporingerne, idet de i gennemsnit tabte sporet et sted mellem 200 og 300 meter efter start og i 

gennemsnit ramte dådyrets spor på mindre end 30% af deres sporing (når man vælger den størst 

mulige bufferzone på 10 meter omkring dådyrets spor, se figur 3). 

En mulig forklaring på den lave sporingssucces for hundene i projektet her er, at de ikke forstod den 

opgave, de blev stillet overfor. At blive præsenteret for afklippet hår og sterile klude med klovfært, 

og derefter blive bedt om at spore var ikke en velkendt opgave for hundene ved den første sportest. 

Typisk vil hundene i deres arbejde som schweisshunde blive opfordret til at optage en sporing i det 

område, hvor vildtet, de skal finde, enten er blevet påkørt eller anskudt. Hvis der er schweiss (blod, 

pels, knoglesplinter, eller lignende) i anskuds-/påkørsels-området, kan hunden følge sporet af det 

individ, der har efterladt sig schweiss. Er der ikke schweiss i anskuds-/påkørsels-området, skal 

hunden følge sporet af det anskudte/påkørte individ ved hjælp af andre færtfaktorer, der adskiller 

individets spor fra andre færtspor i området. At skulle optage et individuelt spor på baggrund af en 

fært i form af hår og klude med klovfært, var således ikke et kendt signal til sporing for hundene. 

Hundene blev dog i gennemsnit trænet i denne ’smeller-teknik’ 2 til 3 gange om ugen i de 4 

måneder, der gik imellem første og anden sportest. Over halvdelen af hundene nåede i denne 

træning til et niveau, hvor de skulle følge det rette individs spor, når de blev præsenteret for to spor 

fra samme vildtart. Man må derfor forvente, at hundene ved anden sportest forstod opgaven med 

at spore på det individ, hvis fært de blev præsenteret for inden sporing. Dog var der ikke 

overbevisende tegn på, at hundene forbedrede deres sporingssucces efter træningsperioden.  

En anden mulig forklaring på den lave sporingssucces for hundene i projektet er, at hundene ikke er 

vant til at skulle spore på et friskt/ikke-såret individ. Igen taler den manglende forbedring af 

hundenes sporingssucces efter træningsperioden imod denne forklaring, da hundene i løbet af 

træningsperioden lærte at vælge og følge et individuelt spor uafhængigt af ’såringsgrad’. Så selvom 

opgaven i sportesten afviger fra det, hundene normalt bliver stillet overfor, så burde de i sportest 2 

have så meget erfaring med opgavetypen, at de kunne klare sig bedre end i den første sportest. 

Tillige kan det argumenteres, at schweisshunde er vant til at omsætte deres indlæring omkring 

sporingsadfærd fra en type fært i træningen til en anden type fært i arbejdet med at finde 

anskudt/påkørt vildt. Schweisshundene trænes nemlig ofte på spor lagt med afskårne klove, 

monteret i såkaldte færtsko, samt dryp af blod. I træningen lærer hundene således at følge færtspor, 

der består af både klove fra et dødt dyr, fodfært fra deres fører (eller den, der bærer færtskoene) 
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samt blod, som ikke nødvendigvis stammer fra samme individ som klovene. Denne træning, hvor 

hundene lærer at optage og følge et spor, er hundene i stand til at omsætte til sporing på levende 

vildt. Fält et al. (2015) argumenterer da også, at en hund, der har lært de basale sporingsfærdigheder 

som nøjagtighed og fokus, vil kunne overføre denne læring til sporing på stort set alt.  

Flere hunde ser ud til at optage og følge det rigtige spor et lille stykke (se appendix 5-44) og lader 

altså til at kunne koble den fært, de blev præsenteret for, med fært i underlaget. Den lave 

sporingssucces kan altså også hænge sammen med en manglende evne eller motivation hos 

hundene i forhold til at fastholde det spor, de blev bedt om at følge. Igen kan det argumenteres, at 

hundene, i deres træning og arbejde som schweisshunde, bliver bedt om at ignorere spor fra friske 

dyr, hvorfor de i sportesten vælger det rigtige spor fra, når de opdager at dyret ikke er såret. Men 

da flere af hundene, ifølge noteringer foretaget under sporingerne, sporede på ’noget’, og da der til 

vores kendskab ikke var skadede dyr i vildthegnene, har hundenes trænings- og arbejdserfaring ikke 

afholdt dem fra at søge på andre friske individer. Det er muligt, at hundene, når de opdager, at de 

sporer på et ikke-skadet vildt, bliver unøjagtige og ufokuserede i deres sporing og vælger at tage 

det, for dem, mest interessante spor. I så fald vil træning, der øger hundenes evne til at fastholde 

det spor, de er startet på, uanset dyrets tilstand, samt træning i, at hunden kan markere, når den 

søger på ikke-skadet vildt, kunne øge muligheden for at fastslå, hvorvidt et ikke-fund i en 

schweisseftersøgning skyldes, at dyret ikke er skadet, eller at hunden ikke har kunne finde dyret. 

Det kunne være interessant i fremtidige studier at se på effekten af en form for ’tvungent valg’ 

(forced choice) træning af sporhunde (Lit, 2009), hvor de f.eks. lærer at markere både 

tilstedeværelse og ikke-tilstedeværelse eller skadet og ikke-skadet vildt, så føreren får bedre indsigt 

i de fært-informationer, som hunden får. 

Det er tidligere blevet fremført, at hundeførere ofte overvurderer, hvor godt deres hund klarer en 

sporopgave (Stokke et al., 2011). Resultaterne fra dette projekt bekræfter, hvor svært det kan være 

at vurdere en hunds sporingssucces alene på dens adfærd, idet der ikke syntes at være nogen 

sammenhæng mellem hundeførernes vurdering af kvaliteten af hundens sporing og den reelle 

sporingssucces. Et interessant fund i dette projekt var en negativ sammenhæng mellem førerens 

vurdering og hundens præstation i den allerførste sporing og en tendens til en positiv sammenhæng 

i den allersidste sporing. Det er ikke muligt at konkludere, om dette skyldes en forbedret evne til at 

vurdere hundenes præstation henover projektets forløb, en effekt af, at de 6 hundeførere, der 

dannede grundlag for den positive sammenhæng i den sidste sporing, var bedre end gennemsnittet 

til at vurdere deres hunde, eller blot en tilfældighed. Det kunne dog være interessant i fremtidige 

undersøgelser at se på, om sportræning som den, der er beskrevet i projektet her, fremmer førerens 

evne til at aflæse sin hunds sporingsadfærd. 

Som allerede nævnt, kunne vi i denne undersøgelse ikke påvise en positiv effekt på hundens 

sporingssucces af den træning, som hundene gennemgik imellem de to sportests. Selvom hundene 

viste en lille og signifikant forbedring i sporingssucces på et enkelt af de mål for sporingssucces, som 
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blev anvendt i dataanalysen, viste de en forværring, omend ikke-signifikant, i sporingssucces, 

baseret på de resterende mål for sporingssucces samt de to erfarne schweisshundeføreres 

subjektive vurderinger af sporingerne.  

Det er muligt, at træningen, som hundene gennemgik, ikke forbedrede hundenes evne til at følge 

sporet fra et bestemt individ. Træningen i smellerteknik var en ikke tidligere beskrevet teknik, som 

blev foreslået af Dansk Schweisshundeforening som en måde at forbedre hundenes evne til at vælge 

den korrekte individuelle fært blandt fært fra flere individer. Selvom mindst 6 hunde så ud til at 

forstå denne opgave, er der stadig stor forskel på sværhedsgraden ved at vælge det rigtige ud af 2 

spor og vælge det rigtige ud af måske 100 spor i et vildthegn. Der er også den forskel på 

træningssituationerne og testsituationen i vildthegnet, at føreren kender det korrekte spors 

placering i den første, men ikke den anden situation. Selvom hundeførerne blev instrueret i at undgå 

at signalere det korrekte valg til deres hund under træningen, kan hundeførere ubevidst signalere 

hvor hunden skal markere under et søg (Lit et al., 2011). Hvis hunden har lært sig at følge sådanne 

ubevidst udsendte signaler fra ejeren under træningen, mangler den information, når den skal spore 

i en situation, hvor føreren ikke kender sporet. Alle hundeførere i denne undersøgelse havde dog 

god erfaring indenfor træning og arbejde med sporarbejde og var også vant til at lave sporarbejde 

med deres hunde på ukendte spor (f.eks. til prøve eller på schweissopgaver). 

Træningen i sporfasthed, som til dels var inspireret af beskrivelsen af træning i at ignorere 

afledningsspor i Fält et al. (2015, s.136-137), burde have givet hundene en bedre evne til at fastholde 

det spor, de blev sat i gang på sportesten efter træningsperioden. Ifølge resultaterne i denne 

undersøgelse så hundene dog ikke ud til at være blevet bedre til at fastholde sporene, da afstanden 

til deres første tab af sporet ikke blev længere fra første til anden sportest. Igen kan forskellen på 

sværhedsgraden i træningssituationen og test-situationen have haft indflydelse på den manglende 

effekt af træningen. Mængden af træning, hvor hundene i gennemsnit fik 2 spor med afledninger 

pr. uge, kan også have været utilstrækkelig til at give en signikant forbedring af hundenes 

sporfasthed.  

Det er altså muligt, at hundene i denne undersøgelse ikke fik tilstrækkeligt lang tid til at træne. 

Øvelsen i træningen af smeller-teknik (se appendix 1) svarer til det, der beskrives som ID-træning 

(identifikationstræning), typisk brugt i opklaring af forbrydelser, hvor en hund præsenteres for en 

smeller med fært fra et bestemt individ (f.eks. et våben eller et fodspor) og derefter skal finde, 

optage og følge et spor, der svarer til denne fært, blandt mange andre færtspor. Hos hundene i 

dette projekt var opgaven at finde, optage og følge færten fra ét bestemt individ, efter at blive 

præsenteret for en smeller med færten fra dette individ. Denne ID-træning beskrives af Fält et al. 

(2015) som ’the potentially hardest exercise that a dog handler may attempt’ (s. 180), og som noget, 

der kræver meget tid og planlægning. Springet fra at kunne finde, optage og følge sporet fra et såret 

dyr til at kunne finde, optage og følge sporet fra ét bestemt individ, som matcher en fært, som 
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hunden inden sporingen bliver præsenteret for, er muligvis så stort, at det kræver mere træning, 

end hundene i dette projekt havde mulighed for at nå.  

Afslutningsvist skal det nævnes, at kvaliteten af de data, der kom fra dådyrenes GPS halsbånd, har 

vanskeliggjort behandlingen af datamaterialet samt fortolkningen af resultaterne i denne rapport. 

En mere fuldstændig kortlægning af dådyrenes spor havde muligvis givet andre resultater i forhold 

til hundenes præstation på de to sportests før og efter træningsperioden, samt de konklusioner, der 

bliver draget på baggrund af disse præstationer. Ligeledes har det lave antal af hund-fører teams, 

der gennemførte både træningen og de to sportests før og efter træningsperioden, reduceret 

chancen for at påvise eventuelle effekter af træningen og forhindret analyse af f.eks. sammenhænge 

mellem træningsmængde og sporingssucces. 
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5. Tak til 
En stor tak skal rettes til Dansk Schweisshundeforening og i særdeleshed til Formand Michael 

Ramlau og kasserer Finn Møller for stort engagement, hjælp med det praktiske i projektet, samt 

hjælp med GPS-data og visualisering af disse.  

Den største tak til de 10 hundeførere, der med stort engagement og optimisme deltog i både den 

4 måneder lange træningsperiode samt sportests før og efter træningen. Uden jer var dette 

projekt aldrig blevet til noget, og selvom det er svært at drage konklusioner uden et større antal 

deltagere, har jeres indsats været med til at give os alle en lille smule mere indsigt i hundens 

sporingsegenskaber.  

6. Referencer 
Brisbin I.L., Austad S.N. (1991). Testing the individual odour theory of canine olfaction. Animal 

Behaviour, 42: 63-69. doi:10.1016/S0003-3472(05)80606-2 

Fält L., Gustavsson T., Frank J., Åberg J., Norin A. (2015). Tracking Dogs. Scents and skills. SWDI 

Publishing, Lindesberg 

Fisher-Tenhagen C., Wetterholm L., Tenhagen BA., Heuwieser W. (2011). Training dogs on a scent 

platform for oestrus detection in cows. Applied Animal Behaviour Science, 131:63-70. 

doi:10.1016/j.applanim.2011.01.006 

Jezierski T., Górecka-Bruzda A.,  Walczak M., Swiergiel A.H., Chruszczewski M.H., Pearson B.L. 

(2010).  Operant conditioning of dogs (Canis familiaris) for identification of humans using scent 

lineup. Animal Science Papers and Reports, 28(1): 81-93 

Johnen D., Heuwieser W., Fischer-Tenhagen C. (2013). Canine scent detection – fact of fiction? 

Applied Animal Behaviour Science, 148: 201-208. doi:10.1016/j.applanim.2013.09.002 

Lazarowski L., Dorman D.C. (2014). Explosives detection by military working dogs: Olfactory 

generalization from components to mixtures. Applied Animal Behaviour Science, 151: 4-93. 

doi:10.1016/j.applanim.2013.11.010 

Lit L. (2009). Evaluating learning tasks commonly applied in detection dog training. I: Canine 

Ergonomics: The Science of Working Dogs, Helton W.S. (ed.), pp. 99-111 

Lit L., Crawford C. (2006). Effects of training paradigms on search dog performance. Applied 

Animal Behaviour Science, 98(3-4): 277-292. doi:10.1016/j.applanim.2005.08.022 

Lit L., Schweitzer J.B., Oberbauer A.M. (2011). Handler beliefs affect scent detection dog 

outcomes. Animal Cognition, 14: 37-394 



28 

 

Naturstyrelsen/Schweiss-sekretariatet, Miljø- og Fødevareministeriet (2017). Maria Fangel 

Cleemann. Jagtsæsonen 2016/17, downloaded fra http://schweiss.dk/udgivelser d. 8. juli 2017 

Porrit F., Shapiro M., Waggoner P, Mitchell E., Thomson T., Nicklin S., Kacelnik A. (2015). 

Performance decline by search dogs in repetitive tasks, and mitigation strategies. Applied Animal 

Behaviour Science, 166: 112-122. doi: 10.1016/j.applanim.2015.02.013 

Smith D.A., Ralls K., Hurt A., Adams B., Parker M., Davenport B., Smith M.C., Maldonado J.E. 

(2003). Detection and accuracy rates of dogs trained to find scats of San Joaquin kit foxes (Vulpes 

macrotis mutica). Animal Conservation, 6:339-346. doi: 10.1017/S136794300300341X 

Stokke S., Vang S., Arnemo J. M., Hansson M., Roer O., Stokkereit A., Meisingset E. L., Wahl B., 

Slettemark I., Johnsen B.,  Bartzke G., Rolandsen C. M., Solberg E. J. (2011). Kan vi stole på våre 

ettersøkshunder? – En evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt. - 

NINA Rapport 688.Williams, M. (2002). Training and maintaining the performance of dogs (Canis 

familiaris) on an increasing number of odor discriminations in a controlled setting. Applied Animal 

Behaviour Science, 78(1): 55-65. doi:10.1016/S0168-1591(02)00081-3 

 

http://schweiss.dk/udgivelser

