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Frivillige schweisshundeførere og deres specialtrænede hunde
sørger hvert år for, at tusinder af anskudte og trafikramte hjorte
ikke må dø en langsom og pinefuld død af deres kvæstelser

Det gik helt galt, da schweisshundefører Dan Foglmann en weekend i oktober 2013 tog ud på en rutineopgave for
at finde en såret hjort.
En jæger havde skudt hjorten, men
ikke dræbt den, og det sårede dyr var
stukket af. Nu skulle schweisshundeføreren og hans golden retrievere Nala
og Cognac opspore dyret og gøre en
ende på dets lidelser. Men da hundene
fandt den anskudte hjort og bed sig
fast i den, som de er trænet til, blev
situationen misforstået af en forbipasserende mand.
Han ville komme hjorten til undsætning, greb et jernrør og gav sig til at
tæske løs på schweisshundene for at få
dem til at slippe.

Leif Nielsen anslår, at han får 100-150
opkald om anskudt eller påkørt vildt
om året. Nogle gange fire på en dag.
Andre gange kan der gå uger imellem,
at han og Valde skal i aktion.

– Alle synes, det er forfærdeligt.

Fokus på sporet
Leif Nielsen har selv været schweisshundefører i to år. Han arbejder frivilligt og ulønnet og står til rådighed
døgnet rundt sammen med sin gule
labrador Valde, som er specialtrænet
i at følge sporet efter et stykke hjortevildt – og holde sig til det. Det er i bund
og grund det, en schweisshund kan:
Holde fokus på netop det dyr, den skal
finde. En jagthund kan også følge et
spor, men den kan blive distraheret af
en anden, kraftigere fært og give sig til
at forfølge den i stedet.

Sagen er ikke den første af sin karakter – sidste år fik en schweisshund i
Jylland eksempelvis under lignende
omstændigheder tæsk med en stige –
og den har skabt røre blandt landets
165-170 schweisshundeførere.

Når Leif Nielsens mobil ringer med besked om et påkørt stykke hjortevildt,
som er stukket af og formodes kvæstet, kører han til påkørselsstedet og
lader Valde snuse i rabatten efter spor
af vildtet. Sporet er typisk ”schweiss”
– et tysk jagtudtryk for blod – og når
det er fundet, bruger Valde lidt tid på
at snuse det grundigt ind i hovedet, så
han kan huske færten.

– Det er klart, der bliver talt om det,
siger schweisshundefører og skovløber
i Nykøbing Sjælland Leif Nielsen.

Og så er det af sted efter det sårede
dyr. Schweisshundeføreren er bevæbnet med en kniv og en kortløbet

riffel, som det er muligt at klemme sig
gennem krat og tæt skov med på ryggen. Han har også altid en ”pejl” – en
gps med kort og kompas, som viser
ham retning og afstand til den sender,
schweisshunden har om halsen.
Når det sårede dyr er opsporet og inden for synsvidde, tager Leif Nielsen
bestik af det. Som erfaren jæger kender han sit vildt. Hvis han kan se, det
er såret, og han kan komme tæt nok
på, skyder han dyret. Ellers slipper
han Valde løs.

Voldsomt syn
– Jeg slipper hunden, og så spæner jeg
efter den, forklarer Leif Nielsen.
– På pejlet kan jeg hele tiden følge,
hvor den er, og hvor langt den er væk.
Hvis det er et stykke råvildt, indhenter
hunden det gerne inden for de første
500 meter. Mens kronvildt godt kan
løbe 2-3 kilometer, før vi når det.
Valde er trænet til at standse det
sårede dyr. Hvis det er et stykke kronvildt, som hunden ikke er stor nok til
selv at holde, ”stiller” han dyret. Det vil
sige, han løber rundt om det og giver

Påkørsler af dyr

5 gode råd
hals, indtil Leif Nielsen når frem. Men
mindre dyr som råvildt bider han sig
fast i og tvinger til jorden, indtil hans
fører når frem og afliver det.
– Det kan se voldsomt ud, siger Leif
Nielsen.
– Det er klart, folk kan blive meget
overraskede, hvis de ser et stykke råvildt komme styrtende på tre ben med
en hund efter sig, der springer på det
og bider sig fast.

Krav på udfrielse
Alternativet ville imidlertid være, at
tusinder af påkørte og anskudte dyr
hvert år skulle dø langsomt og pinefuldt. Det er dette – og glæden ved at
træne og arbejde med sin hund – der
får Leif Nielsen til at bruge mange
hundrede timer om året på at opspore

såret hjortevildt i Odsherred. Uden at
få andet end kørepenge og frisk luft for
ulejligheden.

mer nemlig fra Dyrenes Vagtcentral.
Sidste år drejede det sig om 3.863 sager
– en stigning på 21 pct. på bare et år.
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Ring altid til Dyrenes Vagtcentral
på tlf. 1812, hvis du påkører og
kvæster et vildt dyr.

– Det giver mening for mig at bruge
min hund til noget fornuftigt. Jeg synes også, vi hjælper de mennesker, der
er involveret, og så gør vi en forskel for
dyr, der er blevet påkørt eller anskudt,
siger han.

– Vi har et særdeles godt samarbejde
med schweisshundeførerne, siger vagtcentralleder Claus Wiingaard.
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Notér dig cifrene på kilometerpælen nærmest påkørselsstedet.

3

Afmærk stedet med noget
synligt. Bind eksempelvis en
streamer eller en plastikpose til
kilometerpælen, et træ eller et
andet fast objekt, der er synligt
fra vejen.
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Læg mærke til dyrets flugtretning. Så kan schweisshunden
koncentrere sin søgning i den
ene side af vejen.
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Forsøg aldrig selv at indfange
et stykke påkørt vildt.

– De dyr skal da findes og aflives så
hurtigt og smertefrit som muligt, og
det kan man ikke uden en hund. Når
det lykkes os at finde vildtet og befri
det for en lidelsesfuld død, er det det
hele værd.

– De løser en opgave, som ingen andre
ville kunne løse, og de gør det døgnet
rundt. Så det sætter vi enormt stor pris på.
Michael Carlsen, biolog og projektleder
for fauna i Dyrenes Beskyttelse, er på
linje med Claus Wiingaard.

Godt samarbejde

– Brugen af schweisshunde betyder, at
dyr, som alligevel ville dø, slipper for at
gennemgå en masse lidelser, siger han.

Schweisshundeførerne arbejder tæt
sammen med Dyrenes Beskyttelse. De
fleste opkald om trafikramte dyr kom-

– Jeg er ikke i tvivl om, at det er en god
ordning. 

Labradoren Valde har været gennem
en særlig uddannelse for at blive
schweisshund.

Schweisshunde
er gratis service
Påkører du et dyr, er det gratis at få hjælp. Ring til
Dyrenes Vagtcentral på 1812, så klarer de resten.

Schweisshundekonceptet er egentlig
lavet for at hjælpe jægerne. Men to
ud af tre opgaver er efterhånden
trafikeftersøgninger.

Rosa var bekymret for at gå glip af
hvalpene – men det lykkedes.

