
Bestyrelsen har ordet i marts. 

 

Kære Medlemmer.. 

Jagtsæsonen er vel overstået, og igen har der været sat rekord i eftersøgninger.  Ligeså er foreningens 

generalforsamling, hvor vi blandt andet redegjorde for det forskingsprojekt, vi efterhånden har omtalt i et 

stykke tid. Projektet er blevet detailbeskrevet for første fase, som vil komme til at strække sig over ca. 12 

måneder. For at projektet overhovedet kan gennemføres, skal der bruges hunde til at udføre sporforsøg, og 

teste nye træningsmetoder af. Derfor søger vi medlemmer med deres hunde, som har lyst til at deltage i 

projektet. For at du kan vurdere, om det er noget for dig, har du her en skitsering af, hvad det hele går ud 

på. 

Titel: 

 Forskningsprojekt om hundens evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde og oplæg til nye 

træningsmetoder, der øger hundens sporfasthed. 

Formål: 

Formålet med projektet er at få viden omkring, hvorledes hundens lugteevner fungerer, og hvordan vi kan 

optimere træning og brug af denne for at forbedre schweisshundes sporingsarbejde for mere effektivt at 

kunne finde og dermed få aflivet tilskadekommet vildt. 

Forventning til resultatet: 

På baggrund af resultaterne forventer vi at kunne videreformidle en øget forståelse af sporarbejde samt 

anbefale forbedrede træningsmetoder.  

Det forventes samtidigt, at der kommer yderligere klarhed over, hvad der har indflydelse på 
sværhedsgraden for hundens evne til at følge et spor, og hvilke træningsmetoder, der kan styrke hundens 
evne til fastholde et spor, den er blevet sat til at følge.  

Det forventes, at der på baggrund af forskningsprojektet kan uddannes hunde med endnu bedre evne til at 
finde forsvundne personer, eksempelvis demente personer der forlader et plejecenter, personer i 
sammenstyrtede bygninger, og skadet vildt der idag går en langsom og pinefuld død i møde efter at have 
været påkørt i trafikken, eller anskudt i forbindelse med jagt. 

Det er også en forventning, at vi i Danmark kan høste international anerkendelse, idet der ikke før er blevet 
forsket inden for de beskrevne problemstillinger. 

Studie 1 

Første del af projektet går ud på at forsyne 4 dådyr i to forskellige vildhegn med GPS sender, og samle ID-

materiale fra samme dyr. Senderne giver os mulighed for at bestemme dyrenes position og færden med 

meget stor nøjagtighed. Herefter føres en gruppe udvalgte hunde til et sted, hvor et af de gps-forsynede 

dyr har været mellem 2 og 6 timer tidligere (tiden repræsenterer den tid, der typisk går fra at en påkørsel 



eller en anskydning har fundet sted, til en schweisshund med fører kommer til stedet. I forsøget skal 

hundene kunne spore det GPS-mærkede dyr over en strækning på 2 km. eller alternativt i 30 minutter, 

afhængigt af, hvad der først er opnået.  

Vi efterstræber at teste 10 hunde i hvert hegn. Hver hund testes i mindst to forskellige situationer.  

Efter hver test analyseres resultatet i henhold til afvigelser fra sporet, sporlængde, type af underlag 

(jordbundsforhold dyret har bevæget sig hen over) og sporingens hastighed. 

Studie 2 

Den anden del af projektet indledes med et to dages træningsseminar med de hundeførere, der har 

deltaget i første studie. Seminaret vil blandt andet introducere den fejlfrie træningsmetode, beskrevet 

under ’Problemstilling – træning’, for hudeførerne. I forbindelse med træningsseminaret uddeles 

træningsinstrukser for de efterfølgende uger. Træningen følges op med træningsdagbøger samt opfølgning 

fra instruktøren. 

Efter afsluttet træningsperiode gennemføres samme test som beskrevet i Studie 1. 

Tidsbudget 

Måned 0-2: Planlægning, etablering af vildtreservat og udvælgelse af dyr, indkøb af sendere og software, 

montering af sendere på de udvalgte dyr. 

Måned 2-5: Studie 1 – Evnen til at spore et sundt dyr. 

Måned 6: Etablering af træningsprotokol, pilotstudie. 

Måned 7-11: Studie 2 - Træning i hegn med efterfølgende evaluering. 

Måned 12: Udarbejdelse af træningsprotokoller til brug ved fremtidige kurser. 

Der bliver oprettet to hold, et for hvert vildthegn vi har lavet aftale med. Det ideelle er ti hunde knyttet til 

hvert hold. I skrivende stund har vi lavet en aftale med Røgegård Jagtfarm, vest for Fjerritslev, og der 

arbejdes på en tilsvarende aftale på midtsjælland. 

Har du lyst til at deltage, så send en mail til formanden, ramlau@vestdjursnet.dk og fortæl kort om dig selv 

og din hund, og også kort, hvorfor du gerne vil deltage.  Bliver du udvalgt, forpligter du dig samtidig til at 

følge de retningslinier, der bliver udstukket i forhold til træning og indrapportering. 

Projektet afholder kørselsudgifter i henhold til skattevæsnets høje takst i forbindelse med fællessamlinger, 

den mellemliggende træning bliver ikke honoreret, ligesom der heller ikke bliver udbetalt nogen form for 

løn eller kompensation. (Du skal jo ud at træne alligevel.) 

Når vi har samlet begge hold, vil alle blive informeret, og ligeså vil de implicerede blive holdt orienteret om 

projektets fremdrift i forhold til det økonomiske. 

Michael Ramlau. 
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