
Kære projektdeltagere, kære medlemmer. 

Opdatering 9. juli 2015. 

 

Selv om der er gået et pænt stykke tid uden nye opdateringer, er det ikke fordi projektet er gået i stå, 

snarere tværtimod.  

Siden sidste opdatering i marts måned har hundeførerne trænet smellerteknik efter en træningsmanual, vi 

har udarbejdtet til formålet. Selve træningsmanuaIen bliver stadig ikke offentliggjort, før vi har resultatet af 

bestræbelserne ; og det har vi ikke før resultatet af en ny omgang sporing på de GPS mærkede dyr er blevet 

analyseret.  

Denne afsluttende sporing  blev gennemført d. 3. og 4. juli på Røgegård Jagtfarm, og d. 5. og 6. juli på 

Astrup Gods.  

 

 

 

Steen er ved at pakke smelleren ud. 

 



 

Det samme er Jens før han kan gå igang med sin sporing. 

 

Det hele var dog ikke uden tekniske problemer. Mens hundeførerne trænede på T-spor og smellerteknik, 

holdt det ene GPS halsbånd op med at sende data. Det medførte en reklamationssag over for Vectronic, 

som har leveret halsbåndene, og efter en del korrespondance frem og tilbage indvilligede fabrikken i at 

sende et nyt halsbånd uden beregning. Det betød samtidigt at projektet er blevet forsinket så meget, at vi 

har bedt om , og fået, tre måneders udsættelse af Dyrevelfærdspuljen. Erstatningshalsbåndet er blevet sat 

på et nyt dyr, der blev indkøbt til lejligheden, så vi ikke behøvede at skulle skyde det involverede dyr med 

bedøvelsespil. 

 

 



 

Den ene smeller som blev brugt til at identificere dyret, 

der skulle spores, er en steril klud, 

som er tørret af på klovene af dyret. 

 

 

 

Den anden bestod af afklippede hår fra dyret. 

 

Vores umiddelbare reaktion på anden omgang sporarbejde er, at hundene nu er mere fortrolig med 

opgaven, og det så ud som om de gjorde sig stor umage med at finde det rigtige dyr. Om det passer skal 

vise sig når alle spordata er blevet analyseret og sammen holdt med dyrenes færden. 

 

Som afslutning på første del af projektet, er alle hundeførere inviteret til en fællessamling  

mandag  d.24. august på Fjelsted Skovkro. 

 

Michael Ramlau. 


