PRESSEMEDDELSE.
I et samarbejde mellem Dansk Schweisshundeforening og Københavns Universitet, igangsættes nu et
forskningsprojekt om hvordan hunde sporer og hvordan omgivelser, indlæring og hundens mentalitet
indvirker på hundens sporevner. Formålet er dels at få større viden om, hvordan hunde trænes bedst
muligt til at overkomme forstyrrelser i miljøet, dels at se, hvor stor betydning forskellige aspekter af
hundens mentalitet spiller for dens evne til at spore.
Forskningsprojektet følger op på et tidligere forskningsprojekt om hundens sporegenskaber, som blev
gennemført i løbet af 2015. Formålet med dette første projekt var at undersøge, med hvor stor nøjagtighed
de danske schweisshunde sporer samt at teste, om en specifik træningsmetode kunne forbedre denne
nøjagtighed.
Overordnet er formålet med de to forskningsprojekter at øge succesraten på de svære eftersøgninger af
skadet vildt, som schweisshundene udfører året rundt. Dette vil mindske de skadede dyrs lidelse, da et
hurtigt fund vil sikre hurtig og human aflivning. Vejen til højere succesrater går via en øget viden om
hundens sporegenskaber, hvilke faktorer, der påvirker disse egenskaber og hvordan hundeførerne bedst
træner og fremmer disse egenskaber. En sådan viden vil også kunne komme andre, der arbejder
professionelt med hundens sporegenskaber, til gode. Her tænkes blandt andet på politiets og forsvarets
hunde samt redningshunde.
Det nye projekt, der forventes afsluttet i marts måned 2017, bliver finansieret af VILLUM FONDEN A/S.
Projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Dansk Schweisshundeforening, dyrlæge og
dyreadfærdskonsulent Iben Meyer og Institut for Produktionsdyr og Heste på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet.

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.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning, miljømæssige,
sociale og kulturelle formål i ind- og udland.
I 2014 uddelte VILLUM FONDEN 947 mio. kr. til almennyttige formål.
VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der udviklede det moderne
ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR firmagruppen, som VILLUM FONDEN er hovedaktionær i.
Ønskes yderligere oplysninger kan disse hentes ved at besøge:
www.schweisshunden.dk
www.schweiss.dk

eller kontakte
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Iben Meyer, dyrlæge, phd. email: iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk
Björn Forkman, professor, Københavns Universitet. email: bjf@sund.ku.dk
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