
Kære projektdeltagere, kære medlemmer. 

Opdatering 04. februar, 2015. 

 

D. 30. og 31. januar gennemførte vi de første sporingsforsøg på Røgegård Jagtfarm.  Inden da havde vi lidt 

tekniske udfordringer med omprogrammeringen af halsbåndene, så de i en bestemt periode op til selve 

sporingen loggede positionen på dyret med et meget tættere interval. Halsbåndene samler 8 logninger 

sammen, hvorefter de bliver sendt i en SMS til en serveri Tyskland og bliver registreret i et stykke software, 

vi også har adgang til. Fra den samme server kan man sende kommandoer retur til halsbåndet om at logge 

positionen i et kortere eller længere interval, og det er endda så viseligt indrettet, at halsbåndet sender en 

kvittering tilbage til serveren, med en accept af modtaget ny kommando. Fra fabrikken er halsbåndene 

programmeret til at logge hver halve time. Det betyder at der samles 8 logninger op i løbet af fire timer. 

Det er selvsagt ikke godt nok til at fortælle præcist , hvor dyret har været. Derfor blev halsbåndene 

omprogrammeret til at logge med 30 sekunders interval fra midnat til fredag, frem til kl. 18.00 lørdag 

eftermiddag.  Derved får vi et meget mere nøjagtigt billede af dyrenes bevægelse, som det kræver, hvis vi 

skal have et fornuftigt billede af, om hundene sporer rigtigt eller ej, samt hvor nøjagtigt de har fulgt dyrene, 

hvis overhovedet. 

 

 

Hold Vest blev delt i to grupper som sporede henholdsvis fredag og lørdag. 

 

 

 

Sporekvipagerne fredag, bestående af Sophia von Bingsbergen,Jens Brandt, Michael Ramlau og Peter Kristensen 

 



 

Sporekvipagerne lørdagbestående af Steen Korsbakke, Frederik Svendsen, Henriette Vincent og Lene Brink  

Efter morgensamling og briefing af testekvipagerne, lavede vi et Google Earth billede af, hvor dyrene havde 

været i løbet af den tidlige morgen. Vi noterede vind, temperatur og luftfugtighed, og gik så ud i området i 

nærheden af, hvor dyrene havde været.  

 

 

Hunden får præsenteret smelleren i form af hår og klovfært. 

Her fik hundeføreren udleveret to plastikposer med henholdsvis hår og steril klud, som stammede fra det 

dyr, der skulle spores. Herefter blev hunden sendt fremad for at finde et match. Kriteriet for sporingen var 

enten 1000 meter eller 20 minutter. Herefter kunne hundeføreren stoppe sin hund, når han eller hun fandt 

det passende.  Alle hunde fik lov til at arbejde uden indgriben fra føreren, således at vi får så retvisende et 

billede som overhovedet muligt af, hvor vi befinder os, eller rettere sagt, hvor hundene befinder sig på 

nuværende stadie.  



 

  

 

 

Sporing tidligt lørdag morgen 

 



 

Videooptagelser som kan bruges ved en senere lejlighed. 

 

 

Tirsdag d. 17. februar bliver dyrene på Astrup Gods forsynet med GPS Halsbånd.  

Herefter følger næste opdatering. 


