
Kære projektdeltagere, kære medlemmer. 

Opdatering 19. marts, 2015. 

 

I weekenden d. 7. og 8. marts blev der sporet på de sjællandske dyr i vildthegnet på Astrup Gods.   

Desværre var der lidt mandefald blandt hundeførerne, så det ikke var et fuldt hold Øst som gennemførte de 

indledende øvelser. Derfor bliver der lavet et opsamlingsheat, så alle har gennemført sporingerne; for uden 

at have gennemført disse, kan man ikke komme længere i projektet, da vi jo ikke kender hundens 

udgangspunkt.  

 

 

Sporholdet lørdag: fra venstre: Dan Foglmann, Tom Gerral, Niels Christoffersen 

 

 



 

Sporholdet søndag, fra venstre: Kim Bennedsen med to hunde, Viggo Vind 

 

Også her sporede hundene een gang på hver af de mærkede dåhjorte, og fremgangsmåden var præcis den 

samme, som da vi sporede med hold Vest. Hunden blev præsenteret for de afklippede hår og kludene fra 

dyrenes klove, hvorefter den blev bedt om at finde dyret og følge det.  

 

 

Viggo lader hunden snuse til smelleren. 



Vi har stadig lidt problemer med data fra dyrenes halsbånd, idet der sommetider er huller i overførslen af 

logningerne. Vildthegnet på Astrup Gods er dog af en sådan beskaffenhed, at der flere gange var visuel 

kontakt med de mærkede dyr, og på den måde havde vi mulighed for at mærke os, hvor de havde været.  

 

 

Et af de to mærkede dyr på relativ tæt hold.  

 

Som det kan ses på de efterfølgende billeder, var der visuel kontakt til vildtet i indhegningen.  Det kan 

sommetider give nogle helt andre udfordringer, når hunden pludseligt kan se frisk vildt springe om ørerne 

på den. I denne omgang gav det heldigvis ikke denne form for udfordring. 

 



 

Vildthegnet på Astrup Gods huser også en rudel kronvildt. 

 

 

Når vildtet går så tæt op ad hinanden, er det en krævende opgave at holde færten fra det enkelte individ. 

 

Opsamlingen for de hundeførere, som af den ene eller anden grund var forhindret i at komme, bliver 

tilbudt et nyt forsøg d. 29. marts. 


