Hundens evner og adfærd
i forbindelse med sporarbejde:
betydningen af indlæringsmetoder og
personlighedsfaktorer

Meyer I., Calberg M., Forkman B.
28. april 2017

1. Resume ................................................................................................................................................................. 2
2. Indledning............................................................................................................................................................ 3
2.1 Baggrund ...................................................................................................................................................... 3
2.2 Finansiering og gennemførelse............................................................................................................ 4
2.3 Hundens sporevner og faktorer, der kan påvirke disse ............................................................ 4
2.4 Hundens personlighed ............................................................................................................................ 7
3. Studie 1: Effekten af forskellige metoder til indlæring af spor ....................................................... 9
3.1 Metoder ......................................................................................................................................................... 9
3.2 Resultater ...................................................................................................................................................18
3.3 Diskussion ..................................................................................................................................................24
4. Studie 2: Sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne .....................................28
4.1 Studie 2a: Spørgeskemaundersøgelse af sammenhænge mellem hundens personlighed
og sporevne ...........................................................................................................................................................28
4.1.1 Metoder ...................................................................................................................................................28
4.1.2 Resultater................................................................................................................................................30
4.1.3 Diskussion ..............................................................................................................................................39
4.2 Studie 2b: Praktisk test af sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne .41
4.2.1 Metoder ...................................................................................................................................................41
4.2.2 Resultater................................................................................................................................................45
4.2.3 Diskussion ..............................................................................................................................................47
5. Samlet opsummering ....................................................................................................................................49
6. Referencer .........................................................................................................................................................52

1

1. Resume
Dette forskningsprojekt har haft til opgave at undersøge betydningen af forskellige
træningsmetoder og personlighed på hundes sporevner. Studie 1 har undersøgt, om forskellige
metoder til indlæring af sporing påvirker hundenes sporevner. Tre grupper af hunde med
sparsom sporerfaring, blev trænet med forskellige indlæringsmetoder, der blandt andet lagde
vægt på hundens evne til at spore nøjagtigt, fokuseret og på forskellig typer af underlag. Efter
ca. 7 måneders træning, blev alle hunde testet i en praktisk sporingstest.
Studie 2 har forsøgt at klarlægge, hvorvidt der findes en sammenhæng mellem hundes
personlighed og deres sporevner. I studie 2a undersøgte vi ved hjælp af en online
spørgeskemaundersøgelse om der var sammenhæng mellem deltagernes bedømmelse af deres
hundes personlighed og hundenes sporevner. Hundenes nuværende niveau indenfor sportræning blev brugt som mål for deres sporevner. To videnskabeligt afprøvede spørgeskemaer,
The Monash Canine Personality Questionnaire-Revised (MCPQ-R) og Dog Impulsivty
Assessment Scale (DIAS), blev brugt til at måle hundenes personlighed.
I studie 2b undersøgte vi sammenhængen mellem hundens personlighed og sporevne ved hjælp
af to praktiske prøver af hundene samt et spørgeskema givet til hundenes ejere. Hundenes
sporevner blev undersøgt på et udlagt spor. Her blev hundenes sporevner evalueret dels som
evnen til at ignorere et afledningsspor, dels ved hjælp af en subjektiv evaluering foretaget af
erfarne sporinstruktører. Derudover blev hundenes impulsivitet evalueret ved hjælp af en
vedholdenhedstest. I spørgeskemaet til hundenes ejere blev hundenes personlighed evalueret
ved hjælp af MCPQ-R og DIAS.
Samlet fandt vi, at træning er vigtigere for hundens sporevner, end hundens personlighed og at
det er vigtigt, at træne med sin hund, hvis man vil have en god sporhund. Vi fandt dog også, at
mængden af træning ikke er nok, men at det er mindst lige så vigtigt, at træne på forskellige
udfordringer, som hunden typisk vil møde, når den skal følge et spor. Vi fandt ikke belæg for at
indledende træning på hårdt underlag giver bedre sporevner. Selvom hundens personlighed i
undersøgelserne beskrevet her, ikke havde lige så stor betydning for hundens sporevne som
træning af hunden, fandt vi, at venlige, rolige, sociale og ikke-aggressive hunde, lod til at have
bedre sporevner og være lettere at træne. Disse resultater samt forslag til fremtidige
undersøgelser bliver diskuteret.
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2. Indledning
2.1 Baggrund
Hunde bruges i dag til flere forskellige arbejdsopgaver, hvor deres lugtesans og evne til at finde
eller følge en bestemt fært kan udnyttes. Sådanne arbejdsopgaver kan være detektion af
bestemte dufte, f.eks. narkotika eller sprængstoffer, opsporing af personer eller opsporing af
påkørt eller anskudt vildt. I Danmark er hunde, der er godkendt til at kunne opspore påkørt og
anskudt vildt, samlet i Schweissregistret, under Naturstyrelsen. Der findes omkring 190
frivillige legitimerede schweisshundeførere i Danmark. Både hunde og førere skal igennem
optagelsesprocedurer for at blive godkendt til at arbejde med at opspore og aflive påkørt og
anskudt vildt.
De danske schweisshunde er således trænede til at spore på vildt (klovbærende) og markere
overfor deres hundefører, hvor vildtet befinder sig. Ofte vil hund og fører blive anvist et sted,
hvor vildtet menes at have befundet sig. Det kan være der, hvor dyret er blevet anskudt, eller
hvor det er flygtet fra en påkørsel. Hunden skal selvstændigt kunne tage sporet fra det skadede
dyr op og følge det, indtil dyret er fundet. I schweissarbejdet skal hunden kunne arbejde meget
selvstændigt, og den skal arbejde fokuseret og nøjagtigt, da føreren ofte ikke har mulighed for
at guide eller hjælpe hunden på et spor, der består af fært, som vi mennesker ikke er i stand til
at opfange.
Der kan være mange udfordringer for hunden, når den skal følge et færtspor. En type
udfordring er, at schweisshunden ofte arbejder i skiftende terræn, hvor den i en sporing f.eks.
både skal krydse igennem skovbund, græseng og over asfaltvej. Den duft, som hunden følger,
er en kombination af duft fra underlaget, f.eks. grannåle, jord, friskgræs, og den fært af det
skadede dyr, som hunden er sat til at følge. Når underlaget skifter i forbindelse med skiftende
terræn, ændres sammensætningen af det færtspor, som hunden følger, og hunden skal være i
stand til at forfølge færten fra det skadede dyr og sortere forandringerne i duftene fra
underlaget fra.
En anden type udfordring er, at schweisshunden skal være i stand til at fastholde sporingen på
dét vildtspor, den er blevet sat i gang på, og ignorere færtspor fra andre individer, der måtte
krydse ind over eller følge sporet tæt. Da klovbærende vildt ofte færdes i rudler af flere dyr
sammen, kan det være en udfordrende opgave for hunden at skulle fastholde den individuelle
fært af det dyr, den skal opspore.
Det er sandsynligt, at den måde, hvorpå man træner en sporhund, kan påvirke dens evne til at
optage, følge og fastholde det spor, den forventes at følge. Men det er også tænkeligt, at hundens
mentalitet eller personlighed kan have indflydelse på dens sporegenskaber. Her kan faktorer
som hundens grad af impulsivitet eller dens grad af lyst til at arbejde selvstændig tænkes at
spille en rolle for, hvor let den har ved følge og vedholde et bestemt færtspor.
Der lægges i dag mange timers træning i at uddanne en god schweisshund. Mere viden om
effekten af forskellige typer træning kan være med til at optimere denne træning og eventuelt
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give et bedre udbytte af træningen. Viden om, hvorvidt forskellige personlighedsfaktorer
påvirker hundens sporingsevner, kan være med til at optimere udvælgelsen af de hunde, der
trænes op til schweisshund, og dermed målrette træningen på de hunde, der har bedst mulige
chancer for at blive gode schweisshunde.
I afsnit 2.3 og 2.4 har vi givet en kort gennemgang af noget af den viden, der i dag findes omkring
henholdsvis faktorer, der kan påvirke hundens sporevner, og hundens personlighed.
Med baggrund i dette, blev følgende studier formuleret1. Formålet med undersøgelserne var at
øge vores viden om betydningen af forskellige træningsmetoder og personlighedsfaktorer for
hundens sporevner og adfærd.
Studie 1: Effekten af forskellige metoder til indlæring af spor
Studie 2: Sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne
•
•

Studie 2a: Spørgeskemaundersøgelse af sammenhænge mellem hundens personlighed
og sporevne
Studie 2b: Praktisk test af sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne

2.2 Finansiering og gennemførelse
Forskningsprojektet, som er beskrevet i denne rapport, er finansieret af VILLUM FONDEN.
Bevillingen er givet til Dansk Schweisshundeforening og projektet er formuleret og udført i
samarbejde med Professor i etologi, Björn Forkman, fra Københavns Universitet, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dyrlæge og phd Iben Meyer har været tilknyttet projektet
som videnskabelig konsulent/projektleder og Studie 2a og 2b er sket i samarbejde med MSc
Michala Calberg i forbindelse med udførelsen af hendes kandidatspeciale i biologi på
Københavns Universitet.
2.3 Hundens sporevner og faktorer, der kan påvirke disse
Hunde har en lugtesans, der er mange gange bedre end menneskers. Hunde har omkring 200
millioner lugtreceptorer i næsehulen, hvor mennesket har 6-12 millioner lugtreceptorer (Fält
et al., 2015), og hunde kan derfor opfange mange forskellige typer af dufte og i meget lave
koncentrationer. Der findes tre systemer med forskellige funktioner i hundens næsehule: det
olfaktoriske system bagest i næsehulen, det vomeronasale system, placeret mellem mund og
1 I forskningsprojektets oprindelse ansøgning var der formuleret 2 arbejdspakker med hver to studier, som beskrevet

nedenfor. Af tids- og ressourcemæssige årsager, blev studie 1 og 2 slået sammen til studie 1. Studie 3 og 4, der omhandler det
samme forskningsspørgsmål, forsøgt besvaret på to forskellige måder, bliver i denne rapport omtalt som studie 2a og 2b.
Arbejdspakke 1: Reaktion på forskellige typer af forstyrrelse
Studie 1: Undersøgelse af to forskellige metoder til træning af underlags-skift
Studie 2: Undersøgelse af den såkaldte ’fejlfrie indlæring’ samt træning i koncentration på hundens evner til at blive i et
spor, når der kommer afledninger
Arbejdspakke 2: Hundens evner til vedholdenhed i et givent spor
Studie 3: Undersøgelse af sammenhængen mellem mentalitet og sporevne hos hunde, der har vist forskellige niveauer af
sporevner på sporprøver
- Studie 4: Undersøgelse af sammenhængen mellem mentalitet og sporevne hos hunde, der af en instruktør i sportræning
vurderes til at have forskellige evner for spor
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næsehule, og det trigeminale system, som findes i hele næsehulen. Det er muligt, at alle tre
systemer er aktiveret i en sporingssituation: det olfaktoriske system vil reagere på individuelle
dufte og andre distraktioner; det trigeminale system reagerer på stærke dufte, som kan
distrahere hunden, mens det vomeronasale system primært registrerer lugte relateret til
artsfæller (Fält, 2015).
Der er forskel på om en hund bare lugter noget (færtmolekyler passerer passivt forbi
lugtreceptorerne i hundens næsehule, når hunden trækker vejret) eller den snuser. Når hunden
snuser, er det en aktiv adfærd, hvor hunden trækker vejret ind i næsehulen på en måde, der får
mest muligt fært eller duft til at ramme de områder bagest i næsehulen, hvor lugtreceptorerne
er placeret (Gadbois&Reeve, 2014; Fält et al. 2015). Snuseadfærd menes at være forbundet med
aktivering af et system i hundens hjerne, som har stor betydning for hundens motivation og
forventningsglæde (the WANTING/SEEKING system). Aktivering af dette system er lige så
vigtig en del af hundens motivation for at spore, som det system, der aktiveres, når hunden får
sin belønning for enden af sporet (the LIKING system) (Berridge, 2009; Gadbois&Reeve, 2014)
Professionelt arbejde med hundens sporsans, inddeles ofte i tre typer: detektions-arbejde
(f.eks. søg efter narkotika eller sprængstoffer), spor-arbejde hvor hunden følger færten af et
individ (menneske eller andet dyr) og godt må bruge evt. fært i luften (trailing), og sporarbejde, hvor hunden forventes at følge færtspor med snuden i jorden (tracking). Den indlæring
og træning, der kræves til de forskellige typer af sporabejde, vil variere.
Ifølge Fält et al. (2015) er en sporhund nødt til at lære at forbinde den fært, som den skal søge
efter, med belønning, især hvis færten er artificiel. Hunden vil ikke af sig selv søge efter lugten
af sprængsstof, narkotika eller kantarel, men efter fært, som er kommet til at betyde, at der
venter en belønning. Når det kommer til schweisshunde, der skal søge på tilskadekommet vildt,
er spørgsmålet dog, om de er nødt til at lære, at det at nå frem til byttet er forbundet med
belønning. Taget i betragtning, at hunden er et rovdyr, burde det at søge efter og finde et
byttedyr i sig selv være belønnende. Så i modsætning til bombehunde, hvor sprængstof ikke er
en naturlig belønning, og hvor føreren derfor er nødt til at starte med at lære hunden at
forbinde sprængstof med belønning, kan schweisshundeføreren muligvis lægge mindre vægt
på denne del af træningen. Det kan dog være vigtigt for føreren af en schweisshund, at lære
hunden at koble selve sporprocessen med belønninger, så hunden ikke fokuserer for meget på
at nå ud til det skadede dyr. En meget høj motivation for at nå frem til afslutningen på et spor
kan føre til højere sporingshastighed. For høj hastighed kan være et problem, hvis det gør
hunden unøjagtig, hvilket kunne ske, fordi hunden med den høje fart når længere ud af sporet,
for hver gang den tager fært ind i næsehulen, og dermed lettere forpasser f.eks. et knæk på
sporet. Fält et al. (2015) rapporterer dog, at høj sporingshastighed var forbundet med høj
succesrate i undersøgelser af sporing på bjørn.
En ting, som schweisshunde har til fælles med andre former for sporhunde, er, at de skal lære
at følge det spor, de bliver sat i gang på (target-sporet), uanset sporets rute og uden at følge
spor med anden fært, der måtte krydse eller komme i nærheden af target-sporet. Det er også
en fordel, hvis schweisshunden lærer at markere overfor føreren, når den finder blod eller
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andet fra dyret, så føreren får bekræftet, at de er på rette vej. Schweisshunde (og andre
sporhunde) skal også lære at kunne følge den rigtige retning på et spor, noget ikke alle hunde
synes at have lige let ved (Wells&Hepper, 2003).
Ud over træning er der andre faktorer, der kan påvirke hundens sporingssucces (om den
kommer frem til det individ eller den target-fært, den søger efter). Det er et udbredt argument,
og virker også logisk, at vejrforhold som vindhastighed og -retning, luftfugtighed og
temperatur, påvirker hundens evne til at følge et fært-spor. Et nyere studie viser dog, at
sådanne vejrparametre ikke påvirkede redningshundenes sporingssucces i et forsøg foretaget
i England (Greatbatch et al., 2015). Forskellige forstyrrelser fra miljøet, som andre dyr,
mennesker, lyde mm., kan også forstyrre hunden. Herudover kan underlaget, som færten ligger
på, og i særdeleshed skiftet mellem forskellige typer underlag, have betydning for
sporingssuccesen. Når underlaget skifter, vil det samlede færtbillede ændre sig, og hunden skal
her være i stand til at udskille og følge target-færten uafhængigt af underlagenes fært. Alle disse
faktorer, som hundeføreren ikke kan styre, kan man træne hunden til at forholde sig til ved at
sørge for at træne i forskellige vejrforhold, ved at træne med gradvist flere og flere forstyrrelser
fra omgivelserne og ved at træne på forskellige typer af underlag. En hypotese er, at man lettere
lærer hunden at udskille og søge på target-færten, hvis man starter med at træne den til at følge
spor lagt på hårdt underlag som beton, fliser eller asfalt, der ikke afgiver ret meget fært (Fält et
al. 2015).
Forskellige indlæringsteknikker har gennem tiden været brugt til træning af hunde generelt og
også i forbindelse med sportræning. De fleste er i dag nok enige om, at det er mere gavnligt at
træne gennem belønning af korrekt adfærd fremfor straf af ukorrekt adfærd. For at øge
chancerne for, at hunden udfører korrekt adfærd, som man kan belønne, kan man bruge den
såkaldte ’fejlfri indlæringsmetode’ (se f.eks. Ulrich&Ingerslev, 2014, s. 1996-200), hvor man i
indlæringsfasen forsøger at arrangere træningen således, at hunden vil være mest muligt
tilbøjelig til at udføre den korrekte/ønskede adfærd. I sportræning vil man således starte med
korte spor uden forstyrrelser, hvor det vil være nemt for hunden at følge sporet og få succes.
Man vil samtidigt forsøge at undgå, at hunden går langt væk fra sporet, så den ikke får
praktiseret ’forkert’ adfærd som at undersøge en masse andet end færten fra sporet. Samtidigt
bruger man principperne i shaping (se f.eks. Ulrich&Ingerslev, 2014, s.109-112), hvor man
belønner gradvise skridt på vejen mod en indlært adfærd. I sportræning kunne shaping f.eks.
bestå i at starte med at belønne hunden for at spore på korte friske spor, som er lette at følge,
og gradvist øge sværhedsgraden af sporene, så hunden bliver i stand til at følge sværere og
sværere spor, men samtidigt hele tiden arbejder på et niveau, hvor den har størst mulig chance
for succes.
Der er altså en del, hundeføreren kan gøre for at lære sin hund at blive bedre til sporarbejde.
Der lader dog også til at være individuelle forskelle på, hvor let hunde har ved at arbejde med
at opspore og følge fært. Spørger man hundeførere om, hvilke egenskaber, der kendetegner en
god sporhund, så er det ikke kun hundens sporegenskaber, der er vigtige, men også egenskaber
som f.eks. glæden ved at lege (”playfulness”), trænbarhed og evne til at fokusere og ikke lade
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sig distrahere (Rooney et al., 2004; Rocznik et al., 2015). Disse er egenskaber, som kan relateres
til hundens personlighed, hvorfor udvælgelse af hunde med de rette personligheder også kan
have betydning for sporingssucces og ikke mindst for mængden af den træning, der skal til for
at opnå en høj sporingssucces.
Sidst, men ikke mindst, betyder hundeførerens erfaring og adfærd, samt relationen mellem
hund og fører også noget for, om hunden får succes i sporingsarbejdet. En god hund-fører
relation påvirker ikke bare arbejdshundens velfærd, men også dens præstation (Haverbeke et
al., 2007; Lefebvre et al., 2007). Det er også blevet vist, at narko/bombehundes præstation
påvirkes af førerens overbevisninger om, hvor der er target-fært (Lit et al., 2011), og at mindre
fokus på hunden fra førerens side muligvis forbedrer hundens præstation (Zubedat et al.,
2014). Begge studier peger altså på, at hundeførere let kan påvirke deres hundes præstation
negativt, når de fejlagtigt tror de ved, hvor hunden skal spore.
2.4 Hundens personlighed
I studierne beskrevet i denne rapport har vi blandt andet undersøgt, om hundenes
personlighed har nogen indflydelse på deres sporevner. Personlighedstræk eller
personligheds-faktorer kan defineres som faktorer, der regelmæssigt og konsistent påvirker
hundens reaktioner og adfærd over tid og i mange forskellige situationer. Det enkelte individs
personlighed kan dermed udledes fra observationer af individets adfærd (Svartberg, 2007).
Der findes i dag flere metoder, der kan bruges til at måle hundens personlighed. En gruppe af
metoder er spørgeskemaer til hundenes ejere. Ved at spørge hundeejere om deres hunds
reaktioner og adfærd i hverdagen, er det muligt at få et billede af hundens adfærd over længere
tid, i modsætning til hvis man tester hunden i en adfærdstest, hvor man kun får et billede af
hundens adfærd på dagen for testen.
The Monash Canine Personality Questionnaire-Revised (MCPQ-R) er et spørgeskema, udviklet
til at kunne give et mål for forskellige personlighedsfaktorer hos hund (Ley et al., 2009). Ud fra
hundeejerens besvarelse af MCPQ-R, får man et mål på hundens grad af følgende fem
personlighedstræk: udadvendthed, træningsfokus, motivation, venskabelighed og
neuroticisme (se også afsnit 3.1). Dette spørgeskema har blandt andet været brugt til at
undersøge Dingo-hundens egnethed som familiehund (Smith, 2014) og til at undersøge
sammenhængen mellem hundes personlighed, deres adfærd i hundeparker og deres stress
respons (Carrier et al., 2013; Walsh et al., 2014).
Et andet spørgeskema er Dog Impulsivity Assessment Scale (DIAS), der undersøger en mere
specifik del af hundens personlighed, nemlig dens grad af impulsivitet. Ud fra hundeejerens
besvarelse af DIAS får man et samlet mål for dens grad af impulsivitet, et mål for dens evne til
at regulere sin egen adfærd (behavioural regulation), et mål for dens tendens til aggressivitet
og negativt respons på nye ting (Aggression/response to novelty), samt et mål for dens grad af
lydhørhed (responsiveness) (Wrigth et al., 2011). DIAS har blandt andet være brugt til at
undersøge sammenhænge mellem hundens impulsivitet og dens adfærd i hundeparker,
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raceforskelle i impulsivitet og effekten af alder på impulsivitet (Carrier et al., 2013; Riemer et
al., 2014; Fadel et al., 2016).
Det er ikke blevet undersøgt, om personlighedsfaktorer påvirker hundens sporevner, men en
hypotese kunne være, at personlighedstræk som træningsfokus og motivation kunne øge en
hunds evne til at lære og dermed også til at lære at spore. Man kunne også forestille sig, at
impulsivitet eller impulsivitetens modsætning vedholdenhed (Farmer&Golden, 2009) kan
påvirke hundens evne til at fastholde og følge et spor.
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3. Studie 1: Effekten af forskellige metoder til indlæring af spor
Formålet med dette studie var at undersøge, om forskellige træningsmetoder til indlæring af
sporevner påvirker hundens måde at spore på. Studiet var en eksperimentel afprøvning af, om
hunde, der var trænet på forskellige måder, ville præstere forskelligt på en efterfølgende
sporingsopgave. Der blev lagt vægt på betydningen af at træne på forskellige typer underlag
samt på sporing hen over underlagsskift.
3.1 Metoder
Deltagere
Deltagerne blev rekrutteret til undersøgelsen via opslag og deling på facebook. Invitation til
deltagelse blev oprindeligt delt på facebooksiderne for Dansk Kennel Klub, Dansk Selskab for
Veterinær Etologi, Potehjælp til forskning samt private facebooksider med store netværk af
hundeejere. Kravene for deltagelse i undersøgelsen var, at man havde en sund og rask hund
mellem 1 og 7 år, som var i stand til at følge et udlagt spor, men som ikke havde meget erfaring
med sporarbejde så som officielle sporprøver. Hundeejere, der ønskede at deltage, skulle sende
en mail til projektlederen med informationer om dem selv og deres hunde. Der var over 150
personer, der henvendte sig med ønske om at deltage. Heraf blev 60 hunde og ejere udvalgt på
baggrund af hundenes racer, alder, køn, geografiske placering, og tidligere erfaring med spor.
Udvælgelsen skete, så vi kunne danne tre grupper med så ens en sammensætning som muligt.
Frem til projektets start var der flere frafald, som blev forsøgt udfyldt med hunde, der stod på
venteliste til deltagelse. Ved projektets opstart havde vi tre grupper bestående af 23 hunde, der
skulle starte med at træne på hårdt underlag (Asfalt), 19 hunde, der skulle træne ekstra meget
på overgange mellem forskellige typer underlag (Overgange) og 17 hunde, der skulle fungere
som kontrol og træne på grundelementerne af sportræningen i de to andre gruppers
træningsmanual (Kontrol).
Deltagerne fik dækket deres rejseudgifter i forbindelse med informationsaftener og den
afsluttende sporingsopgave, men blev ikke yderligere kompenseret for deres deltagelse i
projektet.
Træningen
Deltagerne blev ved projektets opstart i januar/februar 2016 inviteret til en informationsaften,
hvor de blev informeret om projektet og instrueret i den træningsmetode til indlæring af spor,
de skulle følge i træningen med deres hund. Der blev holdt tre informationsmøder på Sjælland
og 3 møder i Jylland, og deltagerne i de tre grupper fik kun information om den
træningsmetode, de selv skulle træne efter. Informationsmøderne var uden hund.
Deltagerne fik også udleveret en skriftlig beskrivelse af den træningsmetode, de skulle følge.
Den skriftlige træningsmanual for gruppe 1 (Asfalt), gruppe 2 (Overgange) og gruppe 3
(Kontrol) er givet i Appendix 1.
Træningen var delt op i 6 trin, og deltagerne blev instrueret i at blive på et givent trin, indtil
deres hund kunne gå 5 på hinanden følgende spor uden fejl. Et spor talte som fejlfrit, hvis
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hunden havde holdt snuden tæt ved sporet i hele sporets længde og ikke bevæget sig mere end
20 cm. til hver side af sporet under sporingen. Deltagerne blev bedt om at træne 2 gange om
ugen i gennemsnit. Det var ikke tilladt at deltage i andre typer sportræning eller
sporkonkurrencer under deltagelse i projektet.
Deltagerne blev bedt om at udfylde et kort online spørgeskema efter hver endt træning. Her
skulle de afkrydse forskellige svarmuligheder omkring:
•
•
•
•

Vejrforhold
Træningstrin
Sporet (længde, alder, underlagstype, antal knæk, brug af hjælpemidler)
Hundens præstation (motivation, nøjagtighed og fokus)

Spørgeskemaet var lavet i Wufoo® med mulighed for, at deltagerne kunne få deres besvarelse
tilsendt på mail og dermed kunne bruge deres registreringer som en træningsdagbog.
Indlæringsmetoderne, som blev anvendt og beskrevet i træningsmanualerne, var inspireret af,
men ikke identiske med, den træningsfremgang, som bliver beskrevet i bogen ” Tracking Dogs.
Scents and Skills” af Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens Frank og Jessica Åberg (Fält et al., 2015).
Den grundlæggende sporteknik træning bestod af følgende trin:
1. Indlæring af nøjagtighed og fokus på korte friske spor. På dette trin er fokus på at lære
hunden at holde snuden tæt ved sporet under hele sporingen
2. Introduktion af nye typer underlag
3. Variation af alder på sporet
4. Introduktion af knæk på sporet
5. Øget længde og mængde af forstyrrelser på sporene
6. Ukendte spor, hvor en anden har lagt sporet, så føreren af hunden ikke ved, hvor det ligger
Alle hunde blev trænet i at spore på deres ejers fodfært2 (undtaget på trin 6, hvor sporene blev
lagt af en anden). Hvis hunden havde svært ved at følge fodfært alene, kunne man anvende
sprøjt med vand tilsat en fært, godbidder eller slæb af fært i sporet.
For gruppe 1 (Asfalt) var indlæringsmetoden varieret ved, at hundene på trin 1 kun måtte
trænes på hårdt underlag som fliser, asfalt eller beton. Fält et al. (2015) anbefaler, at man
starter med at lære hunden at spore på hårdt underlag. En hypotese er, at det er meget effektivt,
at lære hunden at spore på hårdt underlag til at starte med, da den lærer at udskille og følge
target-færten alene (den fært, den forventes at følge, i dette tilfælde fod-færten), fremfor en
blandingsfært af underlag og target-fært.

2

Da vi undersøgte den mulige effekt af træningsmetoder på hundens sportekniske evner, så som nøjagtighed og
evne til at fastholde sporet, var det ikke af betydning, hvilken fært, hunden skulle følge, så længe den blev testet
på samme type fært, som den var blevet trænet. Rent praktisk var det lettere at bruge fodfært, end f.eks.
vildtfært, i studiet her. Fält et al.(2015) beskriver, at grundtræning godt kan foregå på fodfært, hvorefter man let
kan overføre hundens sportekniske evner til sporing på andre typer fært.
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For gruppe 2 (Overgange) var indlæringsmetoden varieret ved, at hundene sideløbende med
grundtræningen i sporteknik, skulle træne specifikt på overgange mellem forskellige typer
underlag. De blev bedt om at træne den grundlæggende sporteknik træning 1 gang om ugen og
overgangstræning 1 gang om ugen. Overgangstræningen bestod i at lave 3-5 korte spor med
overgang fra en type underlag til et andet. Deltagerne blev instrueret i at træne på overgange
mellem så mange forskellige typer underlag som overhovedet muligt.
Ved projektets start blev der etableret tre lukkede facebookgrupper, én for hver af de tre
grupper Asfalt, Overgange og Kontrol, hvor deltagere kunne dele deres erfaringer med
sporingen, stille spørgsmål og få tips og vejledning af projektlederen samt en erfaren
schweisshundefører. Deltagerne havde desuden altid mulighed for at stille spørgsmål til deres
træning via email.
Flere deltagere gav udtryk for, at det var svært at holde motivationen oppe og vurdere, om man
gjorde det rigtige i træningen i den forholdsvist lange 7 måneders periode med alene-træning.
Der blev i projektet opfordret til at træne sammen, men grundet blandt andet geografiske
afstande gjorde deltagerne ikke særligt brug af denne mulighed. Der blev arrangeret to fysiske
møder, et på Sjælland og et i Jylland, i juni og juli 2016. Disse møder var uden hund og gav de
deltagere, der var mødt op, mulighed for at stille spørgsmål omkring deres egen hund og
træning, samt høre om de øvrige deltageres erfaringer og udfordringer med sportræningen.
Der blev lavet et skriftligt referat af disse møder, så de deltagere, der ikke havde haft mulighed
for at møde op, også fik adgang til de oplysninger og erfaringer, der var blevet delt (referatet
kan ses i Appendix 2).
Afsluttende sporingsopgave
Den afsluttende sporingsopgave havde til formål at få en objektiv vurdering af de deltagende
hundes sporingsevner efter ca. 7 måneders træning. Vi arrangerede afsluttende sporinger 4
gange i Jylland og en gang på Sjælland og forsøgte at få så mange ekvipager (hund+fører) med
som muligt. De afsluttende sporingsopgaver lå i perioden september til oktober 2016.
Ved den afsluttende sporingsopgave havde en professionel schweisshundefører udlagt spor til
hundene. Sporlæggerne var instrueret i at lægge sporene, så disse opfyldte følgende kriterier
•

Sporene skal lægges som en modificeret udgave af Dansk Kennel Klubs 400 m/3 timers
sporprøve

•

Alle hunde går hvert deres spor

•

Sporene er fodfært, de lægges på område med mark og asfalteret vej. Hvert spor skal
krydse en vej på skrå, så spor-delen på asfalt bliver 30 meter. Hvert spor skal desuden
indeholde to knæk på 90 grader. Der skal være 100-200 meter imellem sporene

•

Sporlæggeren går med et af Schweisshundeforeningens gps halsbånd under
sporlægning. Hundene bærer under sporopgaven det halsbånd, som er blevet brugt
under sporlægningen
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•

Hund og fører vil blive fulgt af en sporlægger, der kender sporets placering

•

Hvis hunden går af sporet og afviger mere end 20 meter fra sporet, skal hund og fører
kaldes tilbage til sporet og sættes på sporet igen der, hvor hunden gik af, eller op til en
meter før der, hvor hunden gik af

Spørgeskema
I forbindelse med den afsluttende sporingsopgave, blev deltagerne bedt om at udfylde et
spørgeskema indeholdende
1) Generelle spørgsmål til hverdagen med hunden
2) Monash Canine Personality Questionnaire -Revised (MCPQ-R)
3) Dog Impulsivity Assessment Scale (DIAS)
Spørgsmålene fra de to engelske spørgeskemaer var oversat til dansk.
MCPQ-R spørgeskemaet indeholder 26 tillægsord, hvor hundeejerne for hvert tillægsord skal
krydse af, hvor godt ordet beskriver deres hund på en 6-punkts skala fra ‘Beskriver slet ikke
min hund’ til ’Beskriver min hund rigtig godt’. Tabel 3.1 viser de 26 tillægsord, samt hvilke
tillægsord, der bruges til at måle de 5 overordnede personlighedstræk.
Tabel 3.1. Oversigt over de fem personlighedsfaktorer i Monash Canine Personality Questionnaire-Revised
(MCPQ-R), samt hvilke tillægsord, der bruges til at måle hver faktor. De originale engelske betegnelser er
givet parentes.
Udadvendthed

Træningsfokus

Motivation

Venskabelighed
(amicability)

Neuroticisme
(neuroticism)

(extraversion)

(training focus)

(motivation)

Aktiv (active)

Opmærksom
(attentive)

Selvbevidst
(assertive)

Ubekymret (easy
going)

Frygtsom
(fearful)

Energisk
(energetic)

Medgørlig
(biddable)

Beslutsom
(determined)

Venlig (friendly)

Nervøs
(nervous)

Let at ophidse
(excitable)

Lydig (obedient)

Uafhængig
(independent)

Ikke aggressiv
(non-aggressive)

Underdanig
(submissive)

Hyperaktiv
(hyperactive)

Pålidelig (reliable)

Vedholdende
(persevering)

Afslappet
(relaxed)

Sky/genert
(timid)

Livlig (lively)

Nem at træne
(trainable)

Ihærdig
(tenacious )

Social (sociable)

Rastløs (restless)

Intelligent
(intelligent)

Ud fra hundeejernes besvarelser, kan man hermed for hver hund beregne, i hvor høj grad de 5
personlighedstræk passer på hunden. En høj score for en given personlighedsfaktor tyder på,
at personlighedstrækket passer godt på hunden, mens en lav score tyder på, at hunden udviser
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meget lidt af det givne personlighedstræk. Hundenes score på de 5 personlighedsfaktorer
udregnes ved at lægge hundens score for de tillægsord, der hører under en given
personlighedsfaktor, sammen, og derefter dele dette tal med den maksimale score for
personlighedsfaktoren. Herved fremkommer en score på mellem 0 og 1, hvor 0 betyder at
personlighedstrækket slet ikke passer på hunden, mens 1 betyder at det i meget høj grad passer
på hunden.
Her følger et eksempel på udregning af scoren på personlighedsfaktoren ’Udadvendthed’:
Hundens score (fra 1-6) på tillægsordene aktiv, energisk, let at ophidse, hyperaktiv, livlig og
rastløs lægges sammen. Den samlede score (som kan være fra 6 til 36) bliver herefter delt med
den størst mulige score indenfor ’Udadvendthed’ (6x6=36). Eksempel:
Hund-A scorer 5 på aktiv, 5 på energisk, 6 på let at ophidse, 4 på hyperaktiv, 6 på livlig og 4 på
rastløs og opnår herved en samlet score på 30. Dette tal deles med 36 og hundens endelige
Udadvendtheds-score bliver derved 0,83. Hund-A har altså med denne målemetode en
forholdsvist høj grad af udadvendthed.
Hvis der manglede enkelte svar på de 26 MCPQ-R spørgsmål, beregnede vi den størst mulige
score på de forskellige personlighedsfaktorer på baggrund af antal besvarede spørgsmål. Hvis
der således kun var svaret på 5 af de 6 spørgsmål under Udadvendthed, blev den samlede score
delt med 30 i stedet for 36.
DIAS spørgeskemaet indeholder 18 udsagn, der beskriver forskellige situationer og reaktioner
hos hunden, f.eks. ”Min hund bryder sig ikke om, at man nærmer sig den eller krammer den”.
For hvert udsagn skal hundeejerne krydse af, hvor enige de er med udsagnet. Graden af enighed
bliver målt på en 5 punkts skala fra ’Meget uenig’ til ’Meget enig’.
Ud fra hundeejernes besvarelser på dette spørgeskema kunne vi, ligesom for MCPQ-R, for hver
hund udregne en samlet impulsivitetsscore samt tre impulsivitetsfaktorer: 1)
Adfærdsregulering, 2) Aggression/respons på nye ting, 3) Lydhørhed. Den samlede
impulsivitetsscore beregnes på baggrund af hundeejernes svar til de 18 udsagn, mens de tre
impulsivitetsfaktorer beregnes ud fra hundeejernes besvarelser på et udvalg af de 18 udsagn.
De 18 udsagn i DIAS spørgeskemaet samt metoden for udregning af henholdsvis den samlede
impulsivitetsscore, Adfærdsregulerings-scoren, Aggression/respons på nye ting-scoren og
Lydhørheds-scoren er vist i Appendix 3.
Både den samlede impulsivitetsscore og de tre impulsivitetsfaktorer kan antage en værdi
mellem 0 og 1. En samlet impulsivitetsscore tæt på 1 betyder, at hunden har en høj grad af
impulsivitet eller manglende selvkontrol. En Adfærdsregulerings-score tæt på 1 betyder, at
hunden har en høj grad af impulsivitet og har tendens til at ’handle før den tænker. En
Aggression/respons på nye ting-score tæt på 1 betyder, at hunden har mere tendens til at
reagere aggressivt på ting, den ikke kan lide, og at den typisk ikke kan lide nye ting. En
Lydhørheds-score tæt på 1 betyder, at hunden er let at træne, har lettere ved at holde fokus og
generelt reagerer positivt på nye ting. En hund med høj impulsivitet og lav selvkontrol, vil altså
score højt på den samlede impulsivitetsscore, Adfærdsregulerings-scoren og Aggression/
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respons på nye ting-scoren. Hvorimod en mere kontrolleret og fokuseret hund, vil score højt på
Lydhørheds-scoren.
Dataanalyse
Hundenes sporingsevne på de afsluttende sporopgaver, blev vurderet ved at sammenholde
hundens spor og det spor, der var blevet lagt af en sporlægger. Selve den geografiske analyse af
hundens spor og sporlæggerens spor blev foretaget af GEOINFO®. Den geografiske analyse blev
foretaget på baggrund af de data, som Garmin® gps halsbåndet havde samlet om henholdsvis
sporlæggerens og hundenes spor. Metoden for den geografiske analyse, kan ses i Appendix 4.
GEOINFO® leverede følgende informationer om hver af hundenes sporing:
•

•

•

•

•

Hvor mange meter af sporlæggerens spor, hunden ’ramte’. Da en hund sjældent sporer
100% oveni det spor, den følger, og da der også må tages højde for måleunøjagtigheder
og vejrforhold, der kan forskyde færten lidt, er man nødt til at opstille et kriterie for,
hvor tæt hunden skal være på sporet for at ’ramme’ det. Til at vurdere dette, dannede
GEOINFO® 10 forskellige bufferzoner omkring hundens spor på henholdsvis 1-10 meter.
Ved at måle, hvor mange meter af sporlæggerens spor, der lå indenfor f.eks. 1 meters
bufferzonen omkring hundens spor, fik vi et mål for, hvor mange meter af sporlæggerens
spor, som hunden ramte med en afstand på 1 meter eller derunder. Et sådant mål blev
udregnet for alle 10 bufferzoner. Jo større en bufferzone omkring hundens spor vi
brugte, desto større antal meter af sporet havde hunden ramt, da kriteriet for nærhed til
sporet således blev slækket
Længden på den del af sporlæggerens spor, som hunden kunne forventes at kunne spore
på (fra det punkt, hvor hunden blev sat i gang med at spore, til det punkt, hvor sporingen
blev stoppet)
Afstanden fra sporstart til hunden første gang kommer mere end 1-10 meter væk fra
sporet (10 mål svarende til, hvornår sporlæggerens spor første gang kommer uden for
1-10 meters zonen omkring hundens spor)
Et sæt af datapunkter, hvor længden på hundens spor sammenholdes med afstanden
mellem hundens spor og sporlæggerens spor. Dette mål giver information om, hvor
langt hunden er fra sporlæggerens spor på ethvert givent tidspunkt af sin sporing
En pdf-fil med et kort, der visualiserer hundens og sporlæggerens spor, samt 1-10 meter
zonerne omkring hundens spor. Kortene gav mulighed for at slå dele af informationerne
omkring sporene til og fra for at optimere visualiseringen af hundenes sporingssucces
ud fra forskellige kriterier. Se et eksempel på sådan et kort i figur 3.1. I Appendix 5 er et
billede af alle de afsluttende sporopgaver på kort vist og Appendix 8a-8s udgøres af pdffiler over alle sporingerne
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Figur 3.1. Kort over en af deltagerhundenes sporing på den afsluttende sporopgave. Den gule linie (som
kan være svær at se, der hvor den sorte linie ligger oveni) er sporlæggerens spor, den sorte linie er hundens
spor. De farvede zoner omkring hundens spor svarer til 1-10 meter zoner omkring sporet.

Informationerne fra GEOINFO®’s geografiske analyser gav os mulighed for at opstille følgende
mål for hundenes sporingssucces:
1) Sporratio
Andelen af sporlæggerens spor, hvor hunden har været indenfor henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 eller
6 meter af sporet (7, 8, 9, 10 meter zoner gav for lidt variation hundene imellem). Dette blev
beregnet som antallet af meter, hvor sporlæggerens spor lå inden for en given zone af hundens
spor, divideret med længden af sporlæggerens spor fra hunden blev sat på sporet, til den blev
stoppet (sporratio_1m til sporratio_6m, hvor sporratio_1m er andelen af meter indenfor 1
meters zonen omkring hundens spor, osv.)
2) Sporunøjagtighed
Dette blev beregnet som længden på hundens spor divideret med længden på sporlæggerens
spor. En høj sporunøjagtighed vidner altså om, at hunden har gået længere end den behøver,
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fordi den enten har været frem og tilbage i sporet mange gange eller fordi den har zig-zag’et
meget hen over sporet.
3) Førstetab
Antal meter fra hunden blev sat på sporet, til den første gang gik af sporet. Her havde vi 5 mål
svarende til, at sporet kom længere væk end henholdsvis 2,3,4,5 eller 6 meter fra hundens spor
(førstetab_2m til førstetab_6m)
4) Antal tab
Vi vurderede antallet af tab ved hjælp af en graf over afstanden mellem hundens spor og
sporlæggerens spor som funktion af længden på hundens spor. Vi valgte at have et
afskæringspunkt ved 5 meter mellem hundens og sporlæggerens spor, hvilket blev lagt ind som
en vandret linie på grafen. På denne måde kunne vi tælle antallet af gange, hvor grafen over
hundens afstand fra sporlæggerens spor kom over 5 meter. Se et eksempel på sådan en graf i
figur 3.2. I Appendix 5 er grafer over alle afsluttende sporopgaver vist.
5) Max. længde tab
Dette definerede vi som den længste registrerede afstand mellem hundens og sporlæggerens
spor
I alle statistiske analyser anvendte vi nonparametriske tests, da kriterierne for brug af
parametriske tests i de fleste tilfælde ikke var opfyldt. Signfikans-niveauet i alle statistiske
analyser er sat til 0,05, 2-sidet, og foretaget i IBM SPSS Statistics, version 24.
For at undersøge, om der var en effekt af indlæringsmetode på hundenes sporingsevner,
sammenlignede vi de forskellige mål for sporingssucces for hundene i de tre grupper: Asfalt,
Overgange og Kontrol. Her brugte vi Kruskal Wallis tests til at teste, om den gennemsnitlige
værdi af sporratio, sporunøjagtighed, førstetab, antal af tab og max. længde tab var forskellig i
de tre grupper. Grundet det begrænsede antal deltagere, delte vi også deltagerne op i to grupper
på følgende måder og undersøgte med Mann Whitney U-test, om der var forskel i målene for
sporingssucces imellem Asfalt vs. ikke-asfalt trænede, Overgangs- vs. ikke-overgangstrænede
samt Kontrol vs. Ikke-kontrol.
Projektlederen lavede desuden en subjektiv vurdering af, om hundene i projektet klarede den
del af sporopgaven, der handlede om at krydse en asfaltvej, hvor en del af sporet løb på asfalten.
Dette blev vurderet ud fra de geografiske visualiseringer af hundenes sporinger, lavet af
GEOINFO®, samt videooptagelser af hundenes sporing.
I tillæg til de 16 deltageres præstation på den afsluttende sporopgave havde vi tre sporinger
foretaget af en erfaring og legitimeret schweisshund og fører. Disse sporinger svarede til den
afsluttende sporopgave med den forskel, at det var schweisshundeføreren selv, der havde lagt
og dermed kendte sporets forløb. Som en ekstra information, kunne vi med Mann Whitney Utests undersøge, om schweisshunden og projektdeltagernes hunde, klarede sig forskelligt på
målene for sporingssucces.
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Figur 3.2. Visualisering af hundens afstand fra sporlæggerens spor henover sporingen. På x-aksen er
hundens afstand fra startpunktet af sporingen angivet, mens hundes afstand fra sporlæggerens spor på
ethvert givet tidspunkt er angivet på y-aksen. Den orange vandrette linie viser 5 meters afstand fra
sporlæggerens spor. Når hunden bevæger sig tæt på sporet, ligger kurven tæt på nul, når hunden bevæger
sig væk fra sporet, stiger kurven, og når hunden bevæger sig mere end 5 meter væk fra sporet, stiger kurven
over den røde linie. Denne kurve illustrerer sporingen, som også er vist i figur 3.1. Hunden ville i denne
sporing få registreret 9 afstikkere eller tab fra sporet.

For at undersøge om hundens sporingshastighed under sporingen havde effekt på
sporingssuccesen, testede vi for korrelation (Spearman korrelation) mellem målene for
sporingssucces (Sporratio, sporunøjagtighed, førstetab, antal tab, max. længde tab) og
hundenes gennemsnitlige hastighed på sporopgaven samt deres max. hastighed på sporet. Vi
undersøgte også ved hjælp af Kruskal Wallis tests, om disse mål for sporingshastighed var
forskellige mellem grupperne Asfalt, Overgange, Kontrol og Schweisshund.
For at undersøge, om der var en sammenhæng mellem deltagernes træningsindsats og
hundenes sporingssucces, testede vi for korrelation (Spearman korrelation) mellem målene for
sporingssucces (sporratio, sporunøjagtighed, førstetab, antal tab, max.længde tab) og følgende
mål for deltagernes træningsindsats: Antal træningsspor i alt samt andelen af træningsspor på
trin 3 eller derover. Grunden til, at vi valgte andelen af træningsspor på trin 3 eller derover er,
at det var her, vi så den største variation mellem deltagerne. Det vil sige, at der var stor forskel
mellem deltagerne på, hvor mange træningsspor de havde haft på trin 3 og derover. Vi
undersøgte tillige ved hjælp af Kruskal Wallis tests, om hundenes tidligere sporerfaring
(bedømt som lidt eller nogen ud fra ejerens beskrivelser inden optagelse i projektet) havde
nogen sammenhæng med målene for sporingssucces.
Vi undersøgte også, om der var forskel på antal træningsspor i alt samt andelen af træningsspor
på trin 3 eller derover mellem grupperne Asfalt, Overgange og Kontrol. Her brugte vi både
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Kruskal Wallis tests til at undersøge forskelle mellem alle grupper og Mann Whitney U-tests til
at undersøge forskelle mellem deltagere i Asfalt gruppen og deltagere i de to andre grupper.
For deltagerne i projektet, undersøgte vi ydermere, om der var en sammenhæng mellem
hundenes sporingssucces og deres personlighed. Dette gjorde vi ved at teste for korrelationer
(Spearman korrelation) mellem hundenes sporingssucces (sporratio, sporunøjagtighed,
førstetab, antal tab, max.længde tab) og hundenes scorer på MCPQ-R (udadvendthed,
træningsfokus, motivation, venskabelighed, neuroticisme) og DIAS (samlet impulsivitetsscore,
Adfærdsregulerings-score, Aggression/respons på nye ting-score, Lydhørheds-score).
3.2 Resultater
Af de 60 hunde, der blev udvalgt til deltagelse i projektet, var der 16, der gennemførte hele
træningsforløbet og deltog i den afsluttende sporopgave. Det store frafald af deltagere skyldtes
i høj grad personlige forhold blandt ejerne, herunder manglende motivation eller tid til at
træne, men der var også nogle få ekvipager, der faldt fra pga. manglende sporinteresse eller
sygdom/dødsfald hos hundene. Oplysninger om de ekvipager, der gennemførte hele projektet
er givet i tabel 3.2.
Tabel 3.3 viser gennemsnitlige værdier for målene for sporingssucces for hundene fra de tre
deltagergrupper samt schweisshundens tre sporinger. Her er kun medtaget 4 og 5 meter
zonemålet for sporratio variablen og 5 meter zonemålet for Førstetab målet.
Der var ingen signifikante forskelle mellem grupperne Asfalt, Overgange og Kontrol på nogle af
målene for sporingssucces (Sporratio_1m til Sporratio_6m, Sporunøjagtighed, Førstetab_1m til
Førstetab_6m, Antal tab, Max. længde tab) (14 Kruskal Wallis tests: df=2, Chi2=0,257 til 4,059,
p=0,8790 til 0,131). Der var heller ikke signifikant forskel på målene for sporingssucces
imellem Asfalt vs. ikke-asfalt trænede, Overgangs vs. ikke-overgangstrænede eller Kontrol vs.
Ikke-kontrol (42 Mann-Whitney U-tests: Z=-0,00 til -1,951, p=1 til 0,051). Det betyder, at
hundene i de tre grupper med forskellige indlæringsmetoder klarede sig nogenlunde ens på
den afsluttende sporopgave, og i dette projekt har vi derfor ikke kunne påvise en forskel i de
afprøvede indlæringsmetoders effekt på hundenes sporingsevner.
Der var ingen af de testede hunde, der klarede opgaven med at krydse en asfaltvej og spore et
stykke på asfaltunderlag. Alle hunde havde brug for hjælp til at komme forbi denne del af
sporet.
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Tabel 3.2. Oplysninger om deltagerne i studie1

a)

Ekvipage Gruppe

Hundens race

Hundens
køn

1

Asfalt

FT springer spaniel

Tæve

2

Asfalt

Nova scotia duck
tolling retriever

Han

3

Asfalt

Schæfer

4

Asfalt

5

Landsdel

Tidligere
sporerfaring

Sjælland

lidt

1,5

Sjælland

lidt

Tæve

1,5

Sjælland

nogen

Engelsk cocker
spaniel

Tæve

2

Jylland

lidt

Asfalt

Welsh springer
spaniel

Tæve

2

Jylland

nogen

6

Asfalt

Welsh springer
spaniel

Tæve

2

Jylland

Lidt

7

Asfalt

Nova scotia duck
tolling retriever

Han

2,5

Jylland

lidt

8

Overgange

Gammel dansk
hønsehund

Tæve

5

Sjælland

Lidt

9

Overgange Schæfer

Tæve

5

Sjælland

Lidt

10

Overgange Schæfer

Tæve

3

Sjælland

Lidt

11

Overgange Schæfer

Han

1,5

Sjælland

Nogen

12

Overgange Storpuddel

Tæve

1

Jylland

Lidt

13

Overgange Labrador

Han

5

Jylland

nogen

14

Kontrol

Engels springer
spaniel

Han

1,5

Sjælland

Lidt

15

Kontrol

Blanding
(schæfer/golden/lab
rador)

Han

1

Jylland

Lidt

16

Kontrol

Labrador

Tæve

2

Jylland

nogen

Hundens alder ved optagelse i projektet
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Hundens
alder (år) a

Tabel 3.3. Forskellige mål for sporingssucces for hunde fra de tre deltager grupper samt den erfarne
schweisshunds tre sporinger
Gruppea Sporratio_4mb

Sporratio_5mc Spor
effektivitetd

Førstetab_5me

Antal tabf

Max.
længde
tabg

A

0,82

0,88

1,97

134 m

9,9

26,3 m

O

0,82

0,89

1,65

174 m

7,7

25,5 m

K

0,91

0,98

1,60

139 m

5,7

18,1 m

S

0,97

0,99

1,52

427 m

6,7

10,1 m

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A=Asfalt, O=Overgange, K=Kontrol, S=Schweisshund
Andelen af sporlæggerens spor, der lå indenfor 4 meters afstand af hundens spor
Andelen af sporlæggerens, der lå indenfor 5 meters afstand af hundens spor
Længden på hundens spor divideret med længden på sporlæggerens spor
Antal meter fra sporstart, før sporlæggerens spor første gang er mere end 5 meter fra hundens spor
Antallet af gange, hunden kommer mere end 5 meter væk fra sporlæggerens spor
Den længste målte afstand mellem hundens spor og sporlæggerens spor

Den erfarne schweisshund så ud til at klare sig bedre på stort set alle mål for sporingssucces
sammenholdt med projektdeltagernes hunde. Når den erfarne schweisshunds tre sporinger
blev testet overfor projektets hunde, klarede den sig signifikant bedre på følgende mål:
sporratio_4m (Mann-Whitney U-test: Z=-2,012, p=0,044), Sporratio_5m (Mann-Whitney U-test:
Z=-2,069, p=0,039) og Førstetab_5m (Mann-Whitney U-test: Z=-2,236, p=0,025). Det vil sige, at
for den erfarne schweisshund, var der en større andel af det lagte spor, der faldt indenfor
hundens spor, når 4 og 5 meters zonen blev anvendt. Den erfarne schweisshund gik også
længere på sporet, inden den tog sin første afstikker på mere end 5 meter væk fra sporet.
Der var ingen sammenhæng mellem de deltagende hundes tidligere sporerfaring (bedømt ud
fra informationer givet af ejeren) og deres sporingssucces på den afsluttende sporopgave (14
Mann-Whitney U-tests: Z=-0,170 til -0,963, p=0,865 til 0,336).
Hundenes gennemsnitshastighed på sporopgaven var henholdsvis: Asfalt: 2,2 km/t, Overgange:
2,7 km/t, Kontrol: 2,2 km/t, schweisshunden: 2,9 km/t. Forskellen mellem grupperne var ikke
signifikant (Kruskal Wallis test: df=3, Chi2=2,898, p=0,408). Tilsvarende var hundenes
max.hastighed på sporopgaven: Asfalt: 12,3 km/t, Overgange: 10,5 km/t, Kontrol: 9,7 km/t,
schweisshunden: 9,0 km/t. Disse forskelle var heller ikke signifkante (Kruskal Wallis test: df=3,
Chi2=3,203, p=0,361). Der var altså ikke signifikant forskel på hastigheden, hvormed hundene
fra de tre træningsgrupper og den erfarne schweisshund sporede.
Derimod fandt vi en signifikant sammenhæng mellem gennemsnitlig sporhastighed og
sporingssucces på sporopgaven. Sammenhængen var således, at hunde med en høj
gennemsnitsfart havde flere afstikkere fra sporet ud over 5 meter (Spearman korrelation:
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r2=0,60, p=0,007) og jo højere maks.hastighed hundene havde, desto længere blev de længste
afstikkere fra sporet (Spearman korrelation: r2=0,66, p=0,002).
I tabel 3.4 er forskellige mål for træningsindsatsen blandt deltagerne i de tre grupper vist. Som
det fremgår af tabellen, havde de deltagere, der gennemførte hele projektet, i gennemsnit nået
nogenlunde det antal træninger, som det forventedes at de skulle nå (7 måneders træning med
2 træninger om ugen, svarer til ca. 60 træningsspor). Det fremgår også af tabellen, at deltagerne
i gruppen Overgange ikke fik trænet overgange lige så mange gange, som de trænede på den
grundlæggende sporteknik træning. Der var flere, der beskrev, at det var svært at finde
lokalisationer til de korte spor til overgangstræningen, og at hundene havde svært ved de korte
spor. Flere deltagere valgte derfor at lægge overgangstræningen ind som en del af deres
længere spor til træningen på grundlæggende sporteknik. Vi beregnede derfor også, hvor stor
en del af træningssporene lagt i forbindelse med træning på grundlæggende sporteknik i de tre
grupper, der indeholdt information om flere typer underlag. Dette for at få et mål for, hvor
mange træningsspor, der inkluderede træning i terrænskifte.
Der var ikke signifikant forskel på antallet af træningsspor i alt imellem de tre grupper (Kruskal
Wallis: df=2, Chi2=2,059, p=0,357) eller mellem andelen af træninger på trin 3 eller derover
(Kruskal Wallis: df=2, Chi2=5,013, p=0,082). Men når vi delte deltagerne op i hvem, der var
startet med at træne på asfalt, og hvem, der var startet med at træne på blandet underlag, havde
Asfalt gruppen en signifikant lavere andel træningsspor på trin 3 eller derover (Mann-Whitney
U-test: U=11, p=0,030). Der var ikke signifikant forskel på Asfalt og ikke-asfalt gruppen for
antallet af træningsspor i alt (Mann Whitney U-test: U=28, p=0,711). Det vil sige, at selvom
deltagerne i gruppen Asfalt trænede lige så meget som de andre deltagere, så nåede de ikke at
have så mange træninger på trin 3 eller derover, som de andre deltagere. Eller sagt med andre
ord: de nåede ikke lige så langt med deres træning.
Tabel 3.4. Mængden og niveauet af træning for hundene i de tre træningsgrupper
Gruppea Gns. antal
træningsspor ialt

Gns. andel af
træningsspor på
trin 3 eller derover

Gns. antal
specifikke
overgangstræningerb

Gns. andel af
træningssporc, hvor der er
beskrevet mere end én
type underlag

A

77,0

0,18

0

0,24

O

66,0

0,44

11,5

0,23

K

102,7

0,54

0

0,23

a)

A=Asfalt, O=Overgange, K=Kontrol

b)

Kun Overgange gruppen var blevet instrueret i at lave denne type træning

c)

Andelen af træningsspor på den grundlæggende sporteknik (specifikke overgangstræninger er ikke
medregnet)

Når vi kiggede på sammenhængen mellem træningsindsatsen og sporingssucces på
sporopgaven fandt vi, at det totale antal træningsgange kun viste signifikant sammenhæng med
et enkelt mål for sporingssucces, nemlig Førstetab_6m (Spearman: r2=0,61, p=0,012). Det vil
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sige, at jo flere træningsspor en hund havde gået, desto længere fulgte den også sporlæggerens
spor (indenfor en 6 meters zone), før den fik sit første tab af sporet. Andelen af træningsspor
på trin 3 eller derover viste signifikant sammenhæng med både Sporunøjagtighed (Spearman:
r2=-0,52, p=0,037) og Maks. længde tab (Spearman: r2=-0,656, p=0,006) og tendens til
korrelation med Antal tab (Spearman: r2=-0,48, p=0,061). Korrelationen til disse 3 mål for
sporingssucces var negativ, hvilket betyder, at jo højere en andel af træningsspor, en hund
havde haft på trin 3 eller derover, desto mere nøjagtig eller fokuseret var dens sporing
(længden på dens spor var tættere på længden af det lagte spor, og den havde ikke så lange
afstikkere væk fra sporet). Figur 3.3 viser spor fra to hunde, der har henholdsvist en lav og høj
andel af træningsspor på trin 3 eller derover.
Resultatet af hundeejernes besvarelser af MCPQ-R og DIAS spørgeskemaerne i dette studie kan
ses i tabel 3.5, hvor de gennemsnitlige værdier på de 5 MCPQ-R personlighedsfaktorer samt de
4 DIAS faktorer er givet. Der var ingen signifikante forskelle på hundenes MCPQ-R og DIAS
scorer mellem de tre grupper: Asfalt, Overgange og Kontrol (9 Kruskal Wallis tests: df=2,
Chi2=0,065 til 2,015, p=0,968 til 0,365).
Tabel 3.5. MCPQ-R og DIAS scorer for hundene i studie 1. Gennemsnitlige scorer for alle hundene og for
hundene i hver af de tre træningsgrupper er angivet.
Samlet
gennemsnit

Asfalt

Overgange

Kontrol

Udadvendthed

0,67

0,69

0,64

0,67

Træningsfokus

0,85

0,86

0,81

0,91

Motivation

0,68

0,69

0,65

0,72

Venskabelighed

0,62

0,62

0,58

0,70

Neuroticisme

0,40

0,46

0,41

0,26

Samlet impulsivitetsscore

0,49

0,48

0,49

0,49

Adfærdsreguleringsscore

0,42

0,41

0,42

0,44

Aggression/respons på nye ting score

0,36

0,34

0,39

0,33

Lydhørhedsscore

0,73

0,77

0,70

0,71

MCPQ-R

DIAS
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Figur 3.3. Visualisering af præstation på den afsluttende sporopgave for ekvipage nr. 6 og 13. A og B viser den grafiske
fremstilling af hundens afstand fra sporlæggerens spor. C og D viser den geografiske visualisering af sporingerne på
et kort over landskabet. Evipage 6, der trænede i Asfalt gruppen nåede aldrig til trin 4 i træningen på trods af i alt
116 træningsspor. Ekvipage 3, der trænede i Overgangsgruppen, havde en andel af træningsspor på trin 4 eller
derover på 46 ud af i alt 79 træningsspor (0,58).
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I undersøgelsen af sammenhængen mellem hundenes sporingssucces på sporopgaven og deres
personlighed fandt vi, at der var signifikant sammenhæng mellem personlighedsfaktoren
Venskabelighed og følgende mål for sporingssucces: Sporunøjagtighed (Spearman: r2=-0,60,
p=0,15) samt Maks. længde tab (Spearman: r2=-0,86, p<0,001). Det vil sige, at jo mere
Venskabelig hunden var, målt med MCPQ-R, desto bedre klarede den sig på sporopgaven i
forhold til ikke at gå meget længere end sporlæggerens spor, og ikke have så lange afstikkere
væk fra sporet. Vi fandt ingen signifikant sammenhæng mellem målene for sporingssucces og
de resterende MCPQ-R og DIAS personlighedsfaktorer.
Derimod fandt vi flere signifikante sammenhænge mellem hundenes scorer på
personlighedsfaktorerne og ekvipagernes træningsindsats. Hundens grad af Træningsfokus
var positivt korreleret til det totale antal træningsspor (Spearman: r2=0,58, p=0,018) og tæt på
positivt korreleret til andelen af træningsspor på trin 3 eller derover (Spearman: r2=0,47,
p=0,066). Venskabelighed var positivt korreleret til andel af træningsspor på trin 3 eller
derover (Spearman: r2=0,62, p=0,010). Neuroticisme var negativt korreleret til både det totale
antal træningsspor og andelen af træningsspor på trin 3 eller derover (Spearman: henholdsvis
r2=-0,57, p=0,020 og r2=-0,73, p=0,001). Den samlede impulsivitetsscore og Adfærdsregulerings-scoren var negativt korreleret til det totale antal træningsspor (Spearman:
henholdsvis r2=-0,638, p=0,010 og r2=-0,684, p=0,005). Der tegner sig altså et billede af, at
hunde, der i dette studie havde det højeste træningsfokus og den laveste grad af impulsivitet og
neuroticisme, var de hunde, der blev trænet mest. Desuden kom hunde med den højeste grad
af Venskabelighed og den laveste grad af neuroticisme længere i træningen end hunde med den
omvendte personlighedsprofil.
3.3 Diskussion
Vi fandt i dette studie, at hunde, der blev trænet på tre forskellige måder i forhold til indlæring
af sporevner, ikke viste signifikant forskellig sporingssucces, når de efter 7 måneders træning
blev testet på en sporopgave. Vi kunne altså ikke bekræfte hypotesen om, at hunde trænet på
hårdt underlag til start skulle blive bedre til at spore. Vi måtte også konstatere, at specifik
træning på overgange mellem så mange typer underlag som muligt heller ikke gjorden nogen
forskel på hundenes sporingssucces i forhold til hunde, der ikke havde lavet denne specifikke
overgangstræning. Og hverken hunde fra Asfalt gruppen eller Overgange gruppen klarede at
spore nøjagtigt og fokuseret hen over en asfaltvej i den afsluttende sporopgave.
Det er klart, at med et stort frafald og et forholdsvist lille antal deltagere, der gennemførte hele
projektet, så kan det være svært for eventuelle forskelle i sporingssucces mellem grupperne at
blive signifikante. For at kompensere for det lille antal deltagere, gentog vi vores analyser på
større grupperinger af deltagerne, nemlig Asfalt vs. ikke asfalttrænede, Overgange vs. ikke
overgangstrænede og kontroller vs. ikke kontroller. Heller ikke her viste der sig signifikante
forskelle i sporingssucces mellem grupperne.
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En mulig forklaring på en manglende forskel i sporingssucces mellem træningsgrupperne er, at
målene for sporingssucces ikke er valide, dvs. at de ikke reelt siger noget om, hvor god hunden
er til at spore. Men da den erfarne schweisshund viste sig at klare sig bedre på stort set alle mål
for sporingssucces og signifikant bedre end projektdeltagernes hunde på flere af målene, kan
det argumenteres, at målene for sporingssucces er gode nok. Hvorvidt den erfarne
schweisshunds større sporingssucces alene skyldes en større erfaring med at følge spor, eller
den også var hjulpet af, at føreren kendte sporets beliggenhed, kan vi ikke konkludere. Men
uanset, hvorfor den klarede sig bedre på sporingen, så var målene for sporingssucces i stand til
at detektere, at den klarede sig bedre. Hvis hundene fra en eller flere af træningsgrupperne på
samme vis havde en større sporingssucces som følge af en bedre indlæring, må vi altså forvente,
at vores sporopgave ville detektere det.
En anden forklaring på en manglende forskel i sporingssucces mellem træningsgrupperne er,
at deltagerne i projektet ikke har trænet på det, de blev sat i gang med. For Overgange gruppen
blev den specifikke træning i overgange prioriteret mindre højt end den grundlæggende
sporteknik træning, som var fælles med Kontrol gruppen. Og ser vi på andelen af træningsspor
i grundteknik, hvor ejeren i træningsdagbogen havde beskrevet mere end én type underlag,
svarende til spor med underlagsskift, så ser Overgange gruppen ikke ud til at have trænet mere
på overgange, end de andre to grupper. Målet for andelen af træningsspor, hvor der er
beskrevet mere end én type underlag er ikke et perfekt mål for mængden af træning på
overgange. Dels fordi nogle registreringer i træningsdagbogen ikke indeholdt information om
underlagstyper, hvorfor andelen af spor med mere end én type underlag muligvis er højere for
en eller flere af grupperne. Dels fordi mængden af underlag beskrevet i træningsdagbogen ikke
siger noget om, hvor mange skift fra et underlag til et andet, hunden har lavet. Et spor, hvor
ejeren har registreret, at det er lagt på græs og grus, kan have et enkelt underlagsskift fra en
græsplæne til et grusareal, men kan også være lagt på græs, krydse en grussti, for så at gå i en
bue tilbage og krydse grusstien igen, hvilket vil give fire underlagsskift.
For Asfalt gruppen er der ingen tvivl om, at hundeejerne gjorde alt, hvad de kunne, for at lære
deres hunde at spore på hårdt underlag. Det fremgik af opslag på de lukkede facebookgrupper
og mails til projektlederen, at mange af ejerne i Asfaltgruppen fandt det meget frustrerende at
træne på hårdt underlag. Der var også flere, der meldte fra projektet, fordi de følte, at deres
hund mistede motivationen for at spore. For de hunde, der lod til at miste motivationen,
opfordrede vi til at lægge nogle spor på naturligt underlag for at vække hundens interesse for
sporing, og vi rådede folk til at bruge de hjælpemidler, der skulle til, for at få hundene i gang
med at spore på det hårde underlag. Alligevel virker det tydeligt, at hundene i Asfalt gruppen
havde svært ved at lære at spore fejlfrit på det hårde underlag, idet en signifikant lavere andel
af træningssporene i denne gruppe kom op på trin 3 eller derover sammenholdt med hundene
fra de to andre grupper.
Af andre faktorer med mulig indvirken på hundenes sporingssucces på den afsluttende
sporopgave, kiggede vi på hundenes hastighed, deres mængde af træning og deres
personlighed.

25

Der var ikke nogen signifikant forskel på den gennemsnitlige hastighed eller den højeste
hastighed på sporingen for hunde, der var i Asfalt, Overgange eller Kontrol gruppe, og den
erfarne Schweisshund afveg heller ikke signifikant fra hundene i de tre grupper på
sporingshastighed. Men der var en sammenhæng mellem sporingshastighed og succes på
sporingsopgaven, idet hunde, der havde en høj gennemsnitshastighed eller en høj maks.
hastighed havde henholdsvis flere og længere afstikkere fra sporlæggerens spor. Det virker
oplagt, at en hund med høj sporingsfart også når længere væk fra sporet, når den tager en
afstikker, men antallet af afstikkere behøver ikke nødvendigvis at stige, blot fordi hunden
bevæger sig hurtigt. Med mindre forklaringen ligger i, at det er lettere for hunden at tabe færten,
når den bevæger sig hurtigere. I så fald kan det være en fordel at lære sin hund at bevæge sig
langsommere, når den sporer, hvilket vi også opfordrede hundeejerne til.
Den totale træningsmængde for hundene i dette studie havde ingen signifikant effekt på deres
sporingssucces på den afsluttende sporopgave, ligesom deres tidligere erfaring med spor
(ingen eller nogen) heller ikke påvirkede resultaterne. Men hunde, der var kommet videre til
trin 3,4, 5 eller 6, og som havde haft en større andel af træningsspor på disse niveauer, klarede
sig bedre end hunde, der havde en lav andel af træninger på trin 3 eller derover. Hundene, der
havde trænet mere på de højere trin i træningsplanen havde en lavere sporunøjagtighed (ikke
så meget spildspor) og ikke så lange afstikkere fra sporet. Når man ser på træningsplanen, hvor
trin 3, 4, 5 og 6 handler om at lære hunden, at følge spor med varierende alder, spor der
buer/knækker, at kunne spore under flere forstyrrelser og at kunne følge et spor lagt med
fremmed fodfært, så giver det god mening, at hunde, der har nået at få mere af denne træning,
også sporer bedre. Det er i så fald ikke kun mængden af sportræning, men også niveauet af
sportræning, der har en effekt på hundenes sporingssucces.
En anden forklaring er imidlertid, at hunde og/eller ejere, der er bedre til at lære at spore, både
er hurtigere til at komme videre i træningen og har større succes på den afsluttende
sporopgave. Hundenes personlighed, målt med MCPQ-R og DIAS, påvirkede ikke deres
sporingssucces på den afsluttende sporopgave med undtagelse af graden af Venskabelighed
(ubekymret, venlig, ikke aggressiv og afslappet), der syntes at have en positiv effekt på
hundenes evne til at holde sig til sporet. Men hundenes personlighed viste en sammenhæng
med hvor meget, de var blevet trænet, og hvor langt, de kom i træningen. De hunde, der blev
trænet mest, blev af deres ejere beskrevet som havende en højere grad af Træningsfokus
(opmærksom, medgørlig, lydig, pålidelig) og en lavere grad af impulsivitet (bedre til at ’tænke
før de handler’) og Neuroticisme (frygtsom, nervøs, underdanig, sky/genert). De hunde, der
kom længst i træningen og fik en større andel af træningsspor på trin 3 eller derover, var af
deres ejere beskrevet som havende en højere grad af venskabelighed og en lavere grad af
neuroticisme. Så selvom personlighedsfaktorerne ikke direkte påvirker sporingssuccesen for
hundene i dette studie, så lader de til at kunne spille ind på samspillet mellem hund og ejer i
sportræningen. Måske fordi ejere af opmærksomme, venlige, ikke impulsive og ikke
frygtsomme hunde er mere motiverede for at træne og hurtigere kan udfordre deres hunde i
sportræningen. De statistisk signifikante fund i denne undersøgelse siger ikke noget om
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kausalitet, og der er derfor også den mulighed, at hunde, der generelt bliver trænet mere, også
bliver trænet og udfordret mere af deres ejere i sportræningen, og at denne indsats fra ejerens
side påvirker hundenes personlighed i retning af større opmærksomhed og venlighed og
mindre frygtsomhed og impulsivitet. Ejerens personlighed og egenskaber som træner spiller
meget sandsynligt også en rolle, som det var dog ikke var muligt at vurdere i dette studie.
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4. Studie 2: Sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne
Formålet med dette studie var at undersøge, om der er en sammenhæng mellem hundes
personlighed og hvor godt, de klarer sig, når de skal spore. Hundens personlighed blev dels
undersøgt generelt med et værktøj, der måler flere forskellige aspekter af personligheden
(MCPQ-R), og dels mere specifikt ved at måle på hundenes grad af impulsivitet (DIAS).
Første del af studie 2 (Studie 2a) var en spørgeskemaundersøgelse. Her blev hundenes højeste
præmiering på en sporprøve samt deres nuværende sportræningsniveau brugt som mål for
deres sporevner. Anden del af studie 2 (Studie 2b) bestod af både observationer af hundenes
sporevner og adfærd samt spørgeskemaer til hundenes ejere. Her blev hundenes sporevner
testet på en sporprøve og vurderet af sportræningsinstruktører.

4.1 Studie 2a: Spørgeskemaundersøgelse af sammenhænge mellem hundens personlighed
og sporevne
Formålet med dette delstudie var at undersøge sammenhængen mellem hundens personlighed
og dens sporevne. Studiet blev gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse med
deltagelse af hundeejere, der træner sporarbejde med deres hund.
4.1.1 Metoder
Deltagere
Ejere, der træner spor med deres hund, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, ved at en
invitation med link til online spørgeskemaundersøgelsen blev delt på forskellige relevante
websites. Disse websites inkluderede bl.a. Dansk Kennel Klub, diverse race klubber, Dansk
Schweisshundeforening, samt grupper på facebook, der omhandler sportræning og interesse
for schweisshundearbejdet.
Kravet for at kunne deltage i spørgeskemaundersøgelsen var, at man havde deltaget i en
sporprøve med sin hund. Dette blev sat som krav, da det oprindeligt var tænkt, at sporprøve
præmiering skulle bruges som et mål for hundenes sporevner. Men da en meget stor andel
deltagende hundeejere rapporterede at have opnået 1.præmie, viste denne variabel sig at være
ubrugbar. Vi har derfor valgt, at hundeejere, der ikke havde været til sporprøve, men som ellers
svarede fyldestgørende på spørgeskemaet, også kunne indgå i undersøgelsen.
Spørgeskema
Spørgeskemaet blev designet og lagt på internettet som et online spørgeskema via
www.surveymonkey.com®.
Spørgeskemaet var delt op i tre dele: 1) generelle spørgsmål om hund og ejer 2) Monash Canine
Personality Questionnaire – Revised (MCPQ-R), 3) Dog Impulsivity Assesment Scale (DIAS).
Spørgsmålene fra de to engelske spørgeskemaer var oversat til dansk.
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Dataanalyse
Som mål for hundenes sporevner brugte vi deres nuværende sportræningsniveau. Her
anvendte vi de gængse sporprøveniveauer med angivelse af længde og alder på sporet: 400
m/3 timer, 400 m/20 timer, 1000 m/20 timer og 1000 m/40 timer.
For at undersøge om der er en mulig sammenhæng mellem hundens sporevner og faktorer
relateret til hunden, ejeren og træningsmetoder, lavede vi først en række analyser, hvor de
enkelte faktorers eventuelle effekt på hundenes nuværende sportræningsniveau blev
undersøgt. Følgende variable blev testet for sammenhæng med hundenes nuværende
sportræningsniveau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejers køn og alder
Hundens køn, alder og race
Ejers motivation for at arbejde med sportræning
Ejers erfaring med træning af sporhunde, målt som antallet af tidligere trænede hunde
Hundens erfaring med sportræning, målt som antal måneders sportræning
Ugentlig mængde af henholdsvis lydigheds- og sportræning
Belønningsmetoder, både type og timing af belønning
Træningsmetoder til indlæring af spor (se tabel 4.1.7)
Hundenes score på de fem personlighedsfaktorer: udadvendthed, træningsfokus,
motivation, venskabelighed og neurotisisme (målt med MCPQ-R)
Hundenes grad af impulsivitet målt som: samlet impulsivitetsscore,
Adfærdsregulerings-score, Aggression/respons på nye ting-score og Lydhørheds-score
(målt med DIAS)

For kontinuerlige variable blev sammenhængen med sportræningsniveau undersøgt ved
hjælpe af Kruskal Wallis tests. For dichotome, ordinale eller nominale forklarende variable,
blev sammenhængen med sportræningsniveau undersøgt ved hjælp af Chi2-tests. Hvis data
ikke egnede sig til denne analyse form (mere end 25% celler i krydstabuleringstabellerne har
forventet antal på under 5) omdannede vi variablerne, så de havde færre kategorier og gentog
analysen enten med Chi2-test eller Fisher’s Exact test.
For de faktorer, der viste en statistisk signifikant sammenhæng med sportræningsniveau,
lavede vi efterfølgende en multivariat analyse, hvor vi vurderede faktorernes betydning, når
der samtidig tages højde for andre signifikante faktorer. Vi anvendte en binær logistisk
regressionsanalyse og var derfor nødt til først at fordele hundene i to grupper med hensyn til
deres sportræningsniveau. Den binære logistiske regression blev gennemført med ’stepwise
forward selection’.
Signfikans-niveauet i alle statistiske analyser er sat til 0,05, 2-sidet, og foretaget i IBM SPSS
Statistics, version 24.
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4.1.2 Resultater
Der var i alt 231 hundeejere, der svarede på onlinespørgeskemaet. For hundeejere, der havde
svaret mere end en gang, blev kun deres seneste svar anvendt. Besvarelser, der ikke indeholdt
information om hundens nuværende sportræningsniveau eller med utilstrækkelig udfyldning
af spørgsmålene i MCPQ-R, blev kasseret. Vi endte således med 208 besvarelser, vi kunne bruge
i de statiske analyser.
Ud af de 208 hundeejere, hvis besvarelser blev brugt i vores analyser, var der 110 (52,9 %)
kvinder. Gennemsnitsalderen hos deltagerne var 48,6 år. Adspurgt om den primære årsag til
eventuelt at gå til sportræning med sin hund fordelte besvarelserne sig som følger: 81 (39%)
var motiveret af konkurrence (herunder schweiss- og sporprøver), 54 (26%) ønskede at
aktivere deres hund, 22 (11%) svarede at de slet ikke gik til sportræning, 21 (10%) var
motiveret af jagt, 21 (10%) var motiveret af schweisshundearbejde, mens 9 (4%) ikke svarede
på dette spørgsmål.
Deltagernes hunde havde en gennemsnitsalder på 4,6 år. Der var 114 (54,8 %) hanhunde blandt
de 208 hunde og hundene var fordelt på 50 forskellige hunderacer, der repræsenterede 9 ud af
de 10 FCI3 grupper. Opdelte man hundene i nogle overordnede grupper, baseret på racer kendt
for gode sporegenskaber, samt en kategori kaldet ’Andet’, fordelte de sig som følger: 58 (28%)
andet, 40 (19%) hønsehund, 38 (18%) labrador retriever, 18 (9%) beagle, 17 (8%) gravhund,
15 (7%) münsterländer, 9 (4%) andre retriever typer, 6 (3%) spaniels, 5 (2%) bayersk
bjergschweisshund. 2 (1%) ikke opgivet race.
Hundenes gennemsnitlige scorer på de fem personlighedsfaktorer fra MCPQ-R og DIAS er vist
i tabel 4.1.1.
Tabel 4.1.1. MCPQ-R og DIAS scorer for hundene i studie 2a. Gennemsnitlige scorer for alle hundene er
angivet.
Samlet gennemsnit
MCPQ-R
Udadvendthed

0,63

Træningsfokus

0,80

Motivation

0,80

Venskabelighed

0,78

Neuroticisme

0,32

DIAS

3

Samlet impulsivitetsscore

0,66

Adfærdsreguleringsscore

0,41

International union for kennel klubber, Federation Cynologique Internationale
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Aggression/respons på nye ting score

0,33

Lydhørhedsscore

0,71

Tabel 4.1.2 viser deltagernes svar på, hvad deres hunds nuværende sportræningsniveau var på
tidspunktet for undersøgelsen.
Tabel 4.1.2. Oversigt over hundenes fordeling på 4 gængse sporniveauer samt henholdsvis under og over
det laveste og højeste niveau. Fordelingen er baseret på ejernes vurdering af hundenes nuværende
sportræningsniveau (procentdel, oprundet til hele tal, er angivet i parentes).
Under 400 m/
3 timer

400 m /
3 timer

400 m/
20 timer

1000 m/
20 timer

1000 m/
40 timer

Over 1000 m/
40 timer

19 (9 %)

63 (30 %)

46 (22%)

40 (19 %)

20 (10 %)

20 (10 %)

Når hundene blev delt i to grupper med hensyn til nuværende sportræningsniveau, var der 168
(80,8%) af hundene, der befandt sig på et sportræningsniveau på 1000 m/20 timer eller
derunder, og 40 (19,2%), der befandt sig på et sportræningsniveau på 1000 m/40 timer eller
derover.
Tabel 4.1.3 viser, hvor meget erfaring hundeejerne havde med sportræning. Hundeejernes
erfaring blev målt som antallet af hunde, udover deres nuværende, ejerne rapporterede at have
trænet spor med. Hundenes erfaring med sportræning blev målt som antallet af måneder, som
ejeren havde trænet spor med hunden (hundens nuværende alder minus hundens alder, da
ejeren begyndte at træne spor med den). Hundenes erfaring strakte sig fra 0 måneder til 168
måneder (14 år) med en gennemsnitlig sportræningserfaring på 45,9 måneder (3,8 år).

Tabel 4.1.3. Oversigt over hvor mange hunde, udover deres nuværende, hundeejerne angav at have trænet
sportræning med (procentdel, oprundet til hele tal, er angivet i parentes)
Ingen andre
hunde

1 hund

2-3 hunde

4-5 hunde

6 eller flere
hunde

Har trænet andre hunde,
men antal ikke angivet

67 (32 %)

48 (23 %)

43 (21 %)

17 (8 %)

24 (12%)

9 (4 %)
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Tabel 4.1.4 og 4.1.5 viser, hvor meget tid, hundeejerne angav at bruge på henholdsvis lydighed
og sportræning om ugen.

Tabel 4.1.4 Oversigt over hvor meget tid, hundeejerne angav at bruge på lydighedstræning hver uge
(procentdel, oprundet til hele tal, er angivet i parentes)
Mindre end
30 minutter

30-60 minutter

1-2 timer

Over 2 timer

Har ikke svaret

71 (34 %)

46 (22 %)

39 (19 %)

37 (18 %)

15 (7 %)

Tabel 4.1.5. Oversigt over hvor meget tid, hundeejerne angav at bruge på sportræning hver uge
(procentdel, oprundet til hele tal, er angivet i parentes)
Mindre end
30 minutter

30-60 minutter

1-2 timer

Over 2 timer

Har ikke svaret

56 (27 %)

50 (24 %)

47 (23 %)

51 (25 %)

4 (2 %)

I forhold til træningsmetoder viser tabel 4.1.6, hvor mange hundeejere der rapporterede at
bruge forskellige former for belønning. Langt størsteparten (204 ud af 208) belønnede hunden
for enden af sporet, men kun 63 (30 %) rapporterede, at de belønnede hunden undervejs, når
den sporer, mens 85 (41%) aldrig belønnede undervejs og 58 (28 %) belønnede undervejs
nogle gange (2 svarede ikke på dette spørgsmål). Tabel 4.1.7. viser, hvor meget hundeejerne
lagde vægt på forskellige strategier/træningsmetoder i deres sportræning.

Tabel 4.1.6. Fordelingen af hundeejere, der angav at bruge eller ikke bruge henholdsvis godbidder, legetøj
og ros til at belønne hunden i sportræningen (procentdel, oprundet til hele tal, er angivet i parentes)

Godbidder
Legetøj
Ros

Ja

Nej

167 (80 %)

41 (20 %)

44 (21 %)

164 (79 %)

134 (64 %)

74 (36%)
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Tabel 4.1.7. Hundeejernes svar på, hvor ofte de anvendte forskellige strategier/træningsmetoder i
sportræningen (procentdel, oprundet til hele tal, er angivet i parentes)
Meget ofte

En gang
imellem

Aldrig

Ikke svaret

16 (8 %)

63 (30 %)

93 (45 %)

36 (17%)

Bruger færtsko

95 (46 %)

41 (20%)

60 (29 %)

12 (6%)

Bruger dryp af blod

68 (33 %)

71 (34 %)

51 (25 %)

18 (9%)

Skifter mellem korte og lange spor

110 (53 %)

76 (37%)

14 (7%)

8 (4%)

Skifter mellem liggetid af spor (hvor
lang tid, sporet har ligget)

104 (50 %)

85 (41%)

14 (7 %)

5 (2 %)

Træner i terrænskift (overgangen
mellem forskellige typer underlag)

148 (71 %)

52 (25 %)

7 (3 %)

1 (0 %)

Træner på forskelligt underlag

144 (69 %)

57 (27 %)

5 (2 %)

2 (1 %)

Markeringstræning (hunden markerer
anskudssted, sårlejer mm.)

84 (40 %)

68 (33 %)

51 (25 %)

5 (2%)

Træner bevidst på forskellige
tidspunkter af dagen

76 (37 %)

76 (37 %)

50 (24 %)

6 (3 %)

114 (55 %)

64 (31 %)

26 (13 %)

4 (2 %)

Laver slæb (f.eks. rådyrslæb)

Træner bevidst i forskellige vejrforhold
sol, regn, sne mm.)

Af alle de variable, der blev testet for sammenhæng med hundenes nuværende
sportræningsniveau, viste nedenstående 11 variable statistisk signifikant sammenhæng med
sportræningsniveauet. Det vil sige, at der syntes at være en sammenhæng mellem hvor højt
hundene var placeret i nuværende sportræningsniveau og:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hundens alder
Antal måneder hunden var trænet på spor
Hundens motivation (målt med MCPQ-R)
Hundens Adfærdsregulerings-score (målt med DIAS)
Ejers motivation for at træne spor med hunden
Ugentlig mængde af lydighedstræning
Brug af færtsko i træningen
Brug af blod-dryp i træningen
Træning i terrænskift
Markeringstræning
Træning på forskellige tidspunkter af dagen
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Tabel 4.1.8-4.1.15 viser sammenhængen mellem nuværende sportræningsniveau og de
forskellige variable, som viste statistisk signifikant sammenhæng, når de blev testet hver for
sig.
I tabel 4.1.8 ses det, at hunde, der var nået til de højere sportræningsniveauer, generelt var de
ældste hunde med mest sportræningserfaring. Men det var også de hunde, der havde den
højeste score på personlighedsfaktoren ’motivation’ fra MCPQ-R, hvilket betyder, at ejerne
havde beskrevet dem som meget selvbevidste, beslutsomme, uafhængige, vedholdende og
ihærdige. Hundene på de højeste sportræningsniveauer havde også en lavere score på
Adfærdsregulering-scoren fra DIAS. En lav score på denne faktor er ensbetydende med, at
hunden har en lav grad af impulsivitet, er rolig, kontrolleret og tænker før den handler (se
Appendix 3 for at se, hvilke spørgsmål der hører under Adfærdsregulerings-scoren).
Tabel 4.1.8. Hundenes gennemsnitlige alder, antal måneders sportræning samt grad af motivation (målt
med MCPQ-R) og Adfærdsregulerings-score (målt med DIAS). For hver af de forklarende variabler er de
statistiske testresultater angivet i de nederste rækker.
Sporniveau

Alder (år)a

Antal mdr.’s
sportræningb

Motivations score
(MCPQ-R)

Adfærds
regulerings
score (DIAS)

Under 400 m/3 timer

4,4

43

0,70

0,43

400 m/3 timer

4,2

40

0,77

0,42

400 m/20 timer

4,0

39

0,78

0,40

1000 m/20 timer

5,0

51

0,85

0,42

1000 m/40 timer

5,7

61

0,84

0,39

Over 1000 m/40 timer

5,4

59

0,86

0,34

Chi2

12,31c

17,70 c

19,541c

10,971c

P-værdi

0,031

0,003

0,002

0,052

aRundet

bRundet

ned til 1 decimal
op til hele antal måneder

c df=5

Tabel 4.1.9 viser sammenhængen mellem hundens nuværende sportræningsniveau og ejerens
motivation for at træne spor med sin hund. Som det ses, var det her nødvendig at gruppere
både sportræningsniveau og ejerens motivation i to grupper: sportræningsniveau blev delt i
højt niveau (1000 m/40 timer eller derover) og lavt niveau (under 1000 m/40 timer) og ejers
motivation blev delt i: 1) sporkonkurrencer eller schweissarbejde og 2) andet (aktivering af
hunden, jagt, ikke svaret). Som det ses, er andelen af hunde, der ligger på et højt
sportræningsniveau, højere blandt hunde, hvis ejere er interesseret i schweissarbejde og
sporkonkurrencer (25%) sammenlignet med hunde hvis ejere er motiveret af noget andet
(13%).
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Tabel 4.1.9. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og ejers motivation. Fordelingen er statistisk
signifikant forskellig fra en tilfældig fordeling (Fisher’s exact test: chi2=5,05, df=1, p=0,034).
Kolonneprocenter angivet.
Ejers motivation
Sportræningsniveau

Schweissarbejde og konkurrence

Andet

Total

Lavt sporniveau

76 (74%)

92 (87%)

168

Højt sporniveau

26 (25%)

14 (13%)

40

102 (100%)

106 (100%)

208

Total

I tabel 4.1.10 ses det, at blandt hunde, der enten træner under 30 min. eller over 2 timers
lydighed om ugen, er der en højere andel (henholdsvis 30% og 19%), der er placeret på et højt
sportræningsniveau, sammenlignet med hunde, der træner mellem 30 minutter og 2 timers
lydighed om ugen (her er der 10-11% hunde på højt sportræningsniveau).
Tabel 4.1.10. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og mængden af tid brugt på lydighedstræning
pr uge. Fordelingen er statistisk signifikant forskellige fra en tilfældig fordeling (Chi2 test: Chi2=9,01, df=3,
p=0,029). Kolonneprocenter angivet.
Mængde lydighedstræning
Sportrænings
niveau

Mindre end 30 min

30-60 min

1-2 timer

Mere end 2 timer

Total

Lavt
sporniveau

50 (70%)

41 (89%)

35 (90%)

30 (81%)

156

Højt
sporniveau

21 (30%)

5 (11%)

4 (10%)

7 (19%)

37

71 (100%)

46 (100%)

39 (100%)

37 (100%)

193a

Total
aNår

dette tal ikke er 208 skyldes det, at ikke alle deltagere havde svaret på dette spørgsmål

Tabel 4.1.11-4.1.15 viser, hvordan hundene fordelte sig på sportræningsniveau i forhold til,
hvor ofte ejeren angav at benytte sig af følgende i træningen: færtsko, dryp af blod, terrænskifte,
markeringstræning og træning på forskellige tidspunkter af dagen. Der synes at tegne sig et
billede af, at ejere af hunde, der befinder på højere sportræningsniveau, oftere benytter sig af
disse forskellige træningstilgange, når de træner spor med deres hunde.
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Tabel 4.1.11. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og ejers angivelse af, hvor hyppigt der bruges
færtsko i træningen. Fordelingen er statistisk signifikant forskellige fra en tilfældig fordeling (Chi2 test:
Chi2=27,87, df=10, p=0,002). Kolonneprocenter angivet.
Brug af færtsko i træningen
Sporniveau

Aldrig

En gang imellem

Ofte

Total

Under 400 m/3 timer

10 (17%)

4 (10%)

3 (3%)

17

400 m/3 timer

24 (40%)

17 (42%)

19 (20%)

60

400 m/20 timer

6 (10%)

11 (27%)

25 (26%)

42

1000 m/20 timer

11 (18%)

4 (9%)

23 (24%)

38

1000 m/40 timer

6 (10%)

2 (5%)

12 (13%)

20

3 (5%)

3 (7%)

13 (14%)

19

60 (100%)

41 (100%)

95 (100%)

196a

Over 1000 m/40 timer
Total
aNår

dette tal ikke er 208 skyldes det, at ikke alle deltagere havde svaret på dette spørgsmål

Tabel 4.1.12. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og ejers angivelse af, hvor hyppigt der bruges
dryp af blod i træningen. Fordelingen er statistisk signifikant forskellige fra en tilfældig fordeling (Chi2
test: Chi2=33,53, df=10, p<0,001). Kolonneprocenter angivet.
Brug af dryp af blod i træningen
Sporniveau

Aldrig

En gang imellem

Ofte

Total

Under 400 m/3 timer

11 (22%)

1 (1%)

3 (4%)

15

400 m/3 timer

13 (25%)

23 (32%)

26 (38%)

62

400 m/20 timer

6 (12%)

20 (28%)

16 (24%)

42

1000 m/20 timer

12 (23%)

15 (21%)

8 (12%)

35

1000 m/40 timer

5 (10%)

3 (4%)

12 (18%)

20

4 (8%)

9 (13%)

3 (4%)

16

51 (100%)

71 (100%)

68 (100%)

190a

Over 1000 m/40 timer
Total
aNår

dette tal ikke er 208 skyldes det, at ikke alle deltagere havde svaret på dette spørgsmål
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Tabel 4.1.13. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og ejers angivelse af, hvor hyppigt der trænes
bevidst på terrænskift. Fordelingen er statistisk signifikant forskellige fra en tilfældig fordeling (Chi2 test:
Chi2=6,60, df=2, p=0,037). Kolonneprocenter angivet.
Træning på terrænskifte
Sportrænings niveau

Aldrig

En gang imellem

Meget ofte

Total

Lavt sporniveau

7 (100%)

47 (90%)

113 (76%)

167

Højt sporniveau

0 (0%)

5 (10%)

35 (24%)

40

7 (100%)

52 (100%)

148 (100%)

207a

Total
aNår

dette tal ikke er 208 skyldes det, at ikke alle deltagere havde svaret på dette spørgsmål.

Tabel 4.1.14. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og ejers angivelse af, hvor hyppigt der trænes
markeringer. Fordelingen er statistisk signifikant forskellige fra en tilfældig fordeling (Chi2 test:
Chi2=52,48, df=10, p<0,001). Kolonneprocenter angivet.
Træning af markeringer
Sporniveau

Aldrig

En gang imellem

Ofte

Total

Under 400 m/3 timer

12 (24%)

3 (4%)

3 (4%)

18

400 m/3 timer

27 (53%)

19 (28%)

16 (19%)

62

400 m/20 timer

4 (8%)

18 (27%)

23 (27%)

45

1000 m/20 timer

4 (8%)

16 (24%)

19 (23%)

39

1000 m/40 timer

3 (6%)

9 (13%)

8 (9%)

20

Over 1000 m/40 timer

1 (2%)

3 (4%)

15 (18%)

19

51 (100%)

68 (100%)

84 (100%)

203a

Total
aNår

dette tal ikke er 208 skyldes det, at ikke alle deltagere havde svaret på dette spørgsmål
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Tabel 4.1.15. Fordelingen af hunde på sportræningsniveau og ejers angivelse af, hvor hyppigt der bevidst
trænes på forskellige tidspunkter af dagen. Fordelingen er statistisk signifikant forskellige fra en tilfældig
fordeling (Chi2 test: Chi2=20,82 df=10, p=0,022). Kolonneprocenter angivet.
Bevidst træning på forskellige tidspunkter
af dagen
Sporniveau

Aldrig

En gang imellem

Ofte

Total

6 (12%)

6 (8%)

6 (8%)

18

400 m/3 timer

24 (48%)

23 (30%)

15 (20%)

62

400 m/20 timer

8 (16%)

20 (26%)

15 (20%)
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1000 m/20 timer

6 (12%)

13 (17%)

20 (26%)

39

1000 m/40 timer

4 (8%)

9 (12%)

7 (9%)

20

Over 1000 m/40 timer

2 (4%)

5 (7%)

13 (17%)

20

50 (100%)

76 (100%)

76 (100%)

202a

Under 400 m/3 timer

Total
aNår

dette tal ikke er 208 skyldes det, at ikke alle deltagere havde svaret på dette spørgsmål

Vi lavede også en såkaldt binær logistisk regressions analyse, hvor nuværende
sportræningsniveau blev delt op i to niveauer: under 1000 m/40 timer (lavt niveau) og 1000
m/40 timer eller derover (højt niveau). Her blev alle de variable, der hver for sig viste statistisk
signifikant sammenhæng med nuværende sportræningsniveau, samlet i én analyse. I denne
analyse tages der højde for sammenhænge de forskellige variable imellem. I korte træk kan
denne analyse lave en model for, hvilke variable, ud af dem der prøves af i modellen, der er
bedst til at forudsige, hvorvidt en given hund befinder sig på lavt eller højt sportræningsniveau.
Resultatet var, at ud af de 11 variable, der hver for sig viste sammenhæng med nuværende
sportræningsniveau, var der tre, som tilsammen var de bedste til at forudsige hundenes
sportræningsniveau: 1) Antal måneder, hunden var blevet trænet, 2) Træning på terrænskift
og 3) Markeringstræning. Som det også fremgik, når variablerne blev testet hver for sig, var
sammenhængen sådan, at jo flere måneder hunden var trænet, og jo oftere ejeren trænede på
terrænskift og markeringstræning, jo mere sandsynligt var det, at hunden befandt sig i gruppen
af hunde på højt sportræningsniveau (1000 m/40 timer eller derover). Det kan vi blandt andet
se, ved at parameterestimaterne er positive (se tabel 4.1.16). Af både parameterestimaterne og
odds-ratio værdierne, kan vi også se, at det at træne hunden på terrænskift synes at have den
største effekt på sandsynligheden for, at hunden befinder sig på højt sportræningsniveau.
Resultaterne viser altså, at når der tages højde for alle de faktorer vedrørende hunden og
hundens træning, som hver især synes at hænge sammen med hundens nuværende
sportræningsniveau, så er det kun faktorer relateret til hundens træning, der reelt hænger
sammen med sportræningsniveauet. En mulig effekt af hundens personlighed (motivation og
impulsivitet) forsvinder så at sige, når der også tages højde for hundens træning. En årsag til
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dette kan være, at hundens mængde af træning påvirker både hundens sportræningsniveau og
hundens personlighed. Derfor lavede vi en analyse af sammenhængen mellem antallet af
måneder, hunden var blevet trænet, og henholdsvis hundens motivation og dens impulsivitet
(målt som adfærdsregulerings-scoren). Der var ikke sammenhæng mellem antal måneders
træning og hundens motivation (n=208, r2=0,10, p=0,132), men der var en negativ korrelation
mellem antal måneders træning og hundens grad af impulsivitet (n=208, r2=-0,20, p=0,004).
Det vil sige, at hundens impulsivitet (adfærdsregulerings-score) faldt med antallet af måneder,
den var blevet trænet.
I tabel 4.1.16. Resultaterne af en binær logistisk regressions analyse af sammenhængen mellem hundens
nuværende sportræningsniveau og 11 forklarende variabler vedrørende hunden og hundens træning, som
alle hver for sig viste statistisk signifikant sammenhæng med sportræningsniveau.
Variabel

Parameterestimat

S.E.

Odds-ratio

p-værdi

0,25

0,007

1,026

<0,001

Træning i terrænskift

1,740

0,662

5,695

0,009

Træning i markering

0,658

0,291

1,930

0,024

-6,652

1,532

0,001

<0,001

Antal måneders træning

Konstant

4.1.3 Diskussion
Når man tager højde for alle de faktorer, der så ud til at kunne vise en sammenhæng med
hundens sportræningsniveau, var det hundens mængde af træningserfaring samt fokus på
træning i terrænskift og markering., der viste signifikant sammenhæng med sportræningsniveauet. Det vil sige, at hunde, der befandt sig på et sportræningsniveau på 1000 m/40 timer
eller derover, havde flere års træningserfaring og blev, ifølge ejerne, oftere trænet i at spore
hen over terrænskift samt i at kunne markere på sårlejer mm.
Analyserne viser kun, at der er en sammenhæng mellem nuværende sportræningsniveau og
disse variable og siger ikke noget om kausalitet. Når der er en sammenhæng mellem
sportræningsniveau og træning i terrænskifte og markering, så kan man altså ikke
nødvendigvis konkludere, at det at træne på terrænskift og markering fører til at hunden stiger
i sit sportræningsniveau. Kausaliteten kan også være, at hundeejere, der træner på højere
sportræningsniveauer, mere sandsynligt bliver introduceret for og anvender det at træne
terrænskift og markeringsadfærd hos hunden. Der kan også være bagvedliggende årsager, som
forklarer både det, at hunden befinder sig på et højt sportræningsniveau og det at den bliver
trænet oftere i terrænskifte og markering. En bagvedliggende årsag kunne f.eks. være, at ejeren
er en bedre træner, der også har større fokus på at lære hunden disse færdigheder.
Sammenhængen mellem hundens træningserfaring og sportræningsniveau virker indlysende,
men peger også på, at det at få en hund, der kan klare spor på 1000 m/40 timers eller mere,
kræver en vis portion træning. En sammenhæng, der består, selv når man tager højde for
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hundens alder og personlighed,
sportræningsstrategier.

ejerens motivation

og mængden

af

forskellige

Man kan diskutere, om sportræningsniveau er et godt mål for hundens sporevne. Det er i høj
grad nok også et mål, der er påvirket af ejerens motivation og vedholdenhed, hvilket
sammenhængen mellem sportræningsniveau og ejerens motivation for at træne spor også
pegede på. En hund kan godt være rigtig dygtig til at spore, men hvis ejeren ikke har tid eller
lyst til at træne hunden op til at kunne gå spor på mere end 400 m/3 timer, så vil hunden
figurere som en hund med dårlige sporevner. Spørgeskemaundersøgelsen er ydermere et
øjebliksbillede af de hunde, hvis ejere på undersøgelsens tidspunkt valgte at deltage. Hunde på
lave sportræningsniveauer er altså ikke nødvendigvis hunde, der aldrig når til de høje
sportræningsniveauer, og dermed kan den manglende sammenhæng mellem f.eks. hundenes
personlighed og sportræningsniveau godt skyldes, at personlighed alene ikke giver den gode
sporevner og placering på et højt sportræningsniveau. Det, at sammenhængen mellem
personlighed og sporniveau forsvandt, når der blev taget højde for alle andre faktorer også,
viser, at mængden af træning har større betydning end hundens personlighed.
Som med alle spørgeskemaundersøgelser, hvor deltagerne ikke er tilfældigt udvalgt, vil de
hundeejere, der vælger at deltage, ikke nødvendigvis repræsentere den samlede gruppe af
hundeejere, der træner spor med deres hund. Man kan forestille sig, at ejere, hvis hunde klarer
sig godt til sportræning og -prøver, har større tendens til at deltage, hvilket den høje andel af
deltagere, der havde opnået en førstepræmie, kunne tyde på. Havde vi fået svar fra flere
hundeejere, hvis hunde ikke klarer sig godt til sportræning, ville andre faktorer end hundens
mængde af træningserfaring måske have haft større vægt.
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4.2 Studie 2b: Praktisk test af sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne
Formålet med dette delstudie var, som i studie 2a, at undersøge, om der er en sammenhæng
mellem hundens personlighed og dens sporevne. I denne undersøgelse brugte vi dog en
praktisk prøve af hundenes sporing som mål for deres sporevner og som supplement til den
teoretiske vurdering af hundenes personlighed gennem MCPQ-R og DIAS brugte vi også en
praktisk prøve af den del af hundens personlighed, der handler om vedholdenhed eller
impulsivitet.
4.2.1 Metoder
Deltagere
I alt 17 hunde og deres ejere deltog i denne undersøgelse og blev rekrutteret via Dansk
Retriever Klub (DRK) Midtsjælland. Alle deltagere blev testet i forbindelse med en sporprøve
arrangeret af DRK som afslutning på det sporhold, deltagerne havde gået på med deres hunde
forinden.
Sporprøve
Til den praktiske vurdering af hundenes sporevner brugte vi deres præstation på den
sporprøve, de deltog i. Sporprøven var lavet i henhold til Dansk Kennel Klub’s 400m/3 timers
prøve. Vi fik lov at lægge tre afledningsspor på det hovedspor, som hundene skulle følge i
forbindelse med sporprøven, og lagde særlig vægt på, om hundene blev forstyrret af
afledningssporet eller kunne fastholde hovedsporet. Hovedsporet blev lagt med færtsko med
rådyr fært og var ca. 400 meter langt. Hovedsporene blev lagt om morgenen ca. tre timer før
testens start. Dagen før blev afledningssporene lavet med et kaninløb på det forløb, hvor
hovedsporet skulle lægges næste morgen. Vi lagde et afledningsspor tre steder på hovedsporet
og med tre forskellige vinkler i forhold til hovedsporet: 90 på den første strækning; 45 på den
anden strækning og 22-23 på den tredje og sidste strækning. Vi havde en forventning om, at
jo mindre vinklen til hovedsporet bliver, desto større udfordring vil det være for hunden at
blive på hovedsporet. Sporene blev registreret med gps udstyr (Garmin® GPSmap 60 CSx).
Hundenes ejere kendte ikke sporenes forløb før sporprøven og var ikke gjort bekendt med, at
der ville komme afledningsfært på sporet. De blev sammen med deres hund ført hen i nærheden
af (ca. 2 meter fra) sporets start og fik anvist, i hvilken retning den første del af sporet gik. Under
sporprøven skulle hunden følge sporet så nøjagtigt som muligt. Instruktørerne kaldte hund og
ejer tilbage, hvis hunden bevægede sig mere end 10 meter væk fra sporet, eller hvis
instruktøren vurderede, at hunden havde mistet færten på sporet.
Til vurdering af hundenes præstation brugte vi deres evne til at blive på hovedsporet ved
krydsning af de tre afledningsspor. Som et ekstra mål for hundenes sporevne brugte vi
sporinstruktørernes subjektive vurdering af hundenes sporfasthed, vurderet på baggrund af
hundens præstation henover sporkurset. Spørgeskemaer til vurdering af hundenes præstation
på sporprøven og i løbet af sporkurset kan ses i Appendix 6 og 7.
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To hold fra Dansk Retriever Klub Midtsjælland’s Sporhold blev testet. Det ene hold blev testet i
vinteren 2014 og det andet hold blev testet sommeren 2015. 2014-holdet blev testet i Vrange
Skov i Ringsted med 8 hunde i alt. Her blev der lavet tre spor, så der var 3 hunde der gik på to
af sporene og to hunde der gik på det sidste spor (figur 4.2.1). 2015-holdet blev testet i
Rykkerup Skov og Fjelde Skov i Guldborgsund Kommune med 9 hunde i alt. Her blev der lavet
fem spor og to hunde gik på hvert af de fire spor, mens en hund gik på det sidste spor (figur
4.2.2). Der var kun tilladelse til at bruge mindre dele af skovene, og derfor var vi nødt til at lade
nogle af hundene gå på de samme spor.

Figur 4.2.1. Oversigt over sporene fra Vrange Skov. De tre røde linjer er sporene, og de sorte prikker er de
tre afledningsspor.
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Figur 4.2.2. Oversigt over sporene fra Rykkerup Skov og Fjelde Skov. De røde linjer er sporene, og de røde
prikker er de tre afledningsspor.

Vedholdenhedstest
Alle 17 hunde blev prøvet på et test, der skulle forsøge at måle hundenes vedholdenhed. 2014holdet blev testet i Vrange Skov og 2015-holdet blev testet i Brøndby Skov.
Vedholdenhedstesten bestod i at hundene fik en aktivitetsbold fyldt med godbidder. Bolden
havde to huller, hvor det ene bruges til at fylde godbidder i, og det andet til at hunden skal
forsøge at få dem ud (figur 4.2.3). Et lille stykke karton blev lagt ind i bolden og gjorde det
sværere at få godbidderne ud. Hver gang en ny hund skulle testes, fik den lov at se nogle
godbidder blive lagt ned i bolden.

43

Figur 4.2.3. Aktivitetsbolden, som vi brugte i vedholdenhedstesten.

Vedholdenhedstesten tog mellem 20 og 180 sekunder. Så længe hunden vedblev at interagere
med aktivitetsbolden, fortsatte testen. Hvis hunden var fraværende fra bolden i mere 20
sekunder, stoppede vi testen. Alle hunde blev filmet med videokamera/mobiltelefon under
vedholdenhedstesten. Optagelserne fra de individuelle tests blev efterfølgende analyseret. Som
mål for hundens vedholdenhed brugte vi den totale tid af testen. Hundens adfærd blev desuden
analyseret baseret på etogrammet givet i tabel 4.2.1, og antallet af skift imellem disse 6
adfærdstyper blev brugt som et andet mål for hundens vedholdenhed, idet en mere
vedholdende hund enten kunne tænkes at vedholde den samme adfærd meget længe eller
alternativt prøve mange måder at få godbidderne ud på.

Tabel 4.2.1. Ethogram over de seks adfærdstyper, der blev registreret i videoerne af vedholdenhedstesten.

Adfærdstype

Definition

Bide

Hunden bider i bolden

Pote

Hunden bruger sin pote til at røre bolden

Rulle

Hunden bruger sin snude til at rulle bolden

Slikke

Hunden slikker direkte på bolden

Snuse

Hunden snuser på bolden – ikke rundt om bolden eller jorden

Søge hjælp

Hunden kigger skiftevis på sin ejer og bolden
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Spørgeskemaer
Deltagerne i dette studie udfyldte samme spørgeskema som deltagerne i studie 2a. Herfra
kunne vi blandt andet udregne hundenes scorer på personlighedsmålene MCPQ-R og DIAS.
Derudover fik deltagernes sporinstruktører, som tidligere nævnt, udleveret spørgeskemaer til
vurdering af hundenes præstation på sporprøven samt deres sporevner generelt (se Appendix
6 og 7). Sporinstruktørerne blev blandt andet bedt om at give en subjektiv vurdering af
hundenes sporfasthed generelt samt deres præstation i forbindelse med de tre afledningsspor
på sporprøven. Generel sporfasthed blev vurderet på en skala fra 1-5, mens præstation i
forbindelse med afledningsspor blev tildelt enten 0, 4, 6, 8, 9 eller 10 point. Hunden blev
vurderet til at have taget afledningssporet, hvis den scorede 0 point.
Dataanalyse
For at undersøge om hundens personlighed kan påvirke dens sporevne, testede vi først, om
hunde, der ikke lod sig aflede af afledningsspor på sporprøven, scorede anderledes på
personlighedsfaktorerne fra MCPQ-R og DIAS, end de hunde, der lod sig aflede. Vi testede dette
med Mann-Whitney U-tests.
Som et andet mål for hundenes sporevne brugte vi sporinstruktørernes subjektive vurdering
af hundenes sporfasthed på en skala fra 1-5. Den gennemsnitlige score på sporfasthed for alle
17 hunde var 3,5. Vi testede, om hunde, der lå over dette gennemsnit på parameteren
sporfasthed, scorede anderledes på personlighedsfaktorerne fra MCPQ-R og DIAS, end de
hunde, der lå under gennemsnittet i sporfasthed. Vi testede dette med Mann-Whitney U-tests.
For nogle hunde var deres sporfasthed blevet vurderet af to forskellige sporinstruktører, i disse
tilfælde blev hundens score på sporfasthed udregnet som et gennemsnit af de to instruktørers
vurdering.
For at undersøge om der var en sammenhæng mellem hundenes impulsivitet målt med DIAS
og deres vedholdenhed målt med den praktiske vedholdenhedstest, testede vi for korrelationer
mellem den samlede DIAS score plus de tre DIAS-faktorer (Adfærdsregulering,
Aggression/respons på nye ting, Lydhørhed) og hundenes samlede tid på vedholdenhedstesten
samt mængden af skift mellem de observerede adfærdsformer på testen.
Vi undersøgte også, om der var sammenhæng mellem hundenes sporevner og præstation på
vedholdenhedstesten. Det gjorde vi ved at teste om der var forskel på de hunde, der blev
vurderet af sporinstruktørerne som henholdsvist gode eller mindre gode sporhunde (både målt
på om de gik på afledning eller ej, og på om de lå over eller under den gennemsnitlige score på
generel sporfasthed), i forhold til den samlede tid på vedholdenhedstesten samt mængden af
skift mellem de observerede adfærdsformer på vedholdenhedstesten. Dette blev testet med
Mann Whitney U-tests.
4.2.2 Resultater
En oversigt over de 17 deltageres hunde og disse præstation på sporprøven er givet i tabel 4.2.2.
Af tabellen ses det, at blandt de hunde, der af sporinstruktørerne blev vurderet til at have en
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god generel sporfasthed (en score over gennemsnitsscoren), var der 2/12 (17%), der gik på et
eller flere af de tre afledningsspor. For hunde, der af instruktørerne blev vurderet til at have en
mindre god sporfasthed, var der 3/5 (60%), der lod sig aflede.
Tabel 4.2.2. Oplysninger om de deltagende hunde i studie 2b.
Ekvipage
nr

Hundens race

Hundens
køn

Hundens Blev afledt fra
alder
hovedsporeta

Vurderet
sporfasthed over
eller under
gennemsnit

2015-holder (Vinter)
1

Labrador

Tæve

13 mdr

Nej

Over

2

Flatcoated Retriever

Tæve

2,5 år

Ja

Under

3

Labrador

Tæve

2,5 år

Ja

Over

4

Labrador

Han

1,5 år

Nej

Over

5

Labrador

Han

4 år

Nej

Under

6

Labrador

Tæve

2,5 år

Ja

Over

7

Blanding
Han
(labrador/greyhound/
rhodesian idgeback)

2 år

Nej

Over

8

Labrador

2 år og 3
mdr

Ja

Under

Han

2016-holdet (Sommer)
9

Flatcoated Retriever

Han

6 mdr

Nej

Over

10

Flatcoated Retriever

Tæve

6 mdr

Nej

Over

11

Labrador

Kastreret

6,5 år

Nej

Over

12

Flatcoated

Han

6 mdr

Nej

Over

13

Amerikansk cocker
spaniel

Han

8 år

Nej

Over

14

Curly coated retriever

Han

1,7 år

Ja

Under

15

Labrador

Han

1,5 år

Nej

Over

16

Flatcoated retriever

Han

6 mdr

Ja

Over

17

Amerikansk akita

Steriliseret

3 år

Nej

Under

Der var tilsyneladende ikke noget mønster i, hvilken af de tre afledninger på hovedsporet, der var sværest for
hundene. De hunde, der blev afledt og gik på et eller flere af de tre afledningsspor, uafhængigt af afledningens
nummer, blev registreret som ’Blev afledt fra hovedsporet’
a)
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Hunde, der ikke lod sig aflede på afledningssporet under sporprøven, scorede ikke signifikant
anderledes end hunde, der lod sig aflede, på nogle af personlighedsfaktorerne i MCPQ-R (Mann
Whitney U-tests: U11,6=22 til 32,5, p=0,973 til 0,288) eller i DIAS (U11,6=22,5 til 31, p=0,851 til
0,311). Vi kunne altså ikke påvise en personlighedsmæssig forskel på hunde, der var gode til at
modstå afledninger, og hunde, der lod sig aflede.
Hunde, der af sporinstruktørerne blev vurderet til at have en højere generel sporfasthed end
den gennemsnitlige sporfasthed for alle 17 hunde, scorede signifikant lavere på
impulsivitetsmålet Aggression/respons på nye ting end hunde, der blev vurderet til at have en
lavere sporfasthed end gennemsnittet (Mann Whitney U-test: U10,7=15, p=0,045). Hunde med
høj sporfasthed havde en gennemsnitlig Aggression/respons på nye ting-score på 0,31, mens
den gennemsnitlige score for hunde med lav sporfasthed var 0,45. Det vil sige, at hunde der
ifølge sporinstruktørerne var de mest sporfaste, ifølge deres ejere er mindre tilbøjelige til at
reagere aggressivt og mere tilbøjelige til at reagere positivt på nye ting. Der var ikke nogen
signifikant sammenhæng mellem sporfasthed og nogle af de andre DIAS eller MCPQ-R
personlighedsfaktorer (Mann Whitney U-tests: U10,7=20,5 til 33, p=0,866 til 0,164).
Vi fandt ingen signifikante korrelationer mellem hundenes impulsivitet målt med DIAS (samlet
impulsivitets score og de tre impulsivitetsfaktorer) og deres vedholdenhed på
vedholdenhedstesten (både vedholdenhed i tid og mængden af skift mellem forskellige
adfærdsformer rettet mod bolden) (Spearman korrelationer: r2=-0,007 til 0,365, p=0,977 til
0,149)
Når vedholdenhedstestens resultater blev brugt som mål for hundenes personlighed, fandt vi,
at hunde, der ikke lod sig aflede af afledningsspor, i gennemsnit brugte 48 sekunder på
aktivitetsbolden i vedholdenhedstesten, mens hunde, der lod sig aflede af afledningsspor i
gennemsnit brugte 114 sekunder (1 minut og 54 sekunder) på aktivitetsbolden. Denne forskel
var signifikant (Mann Whitney U-test: U11,6=12, p=0,033). Hunde, der ikke lader sig aflede i
sporarbejdet, lader altså til at være mindre vedholdende eller mere impulsive ifølge den
vedholdenhedstest, vi udsatte hundene for. Der var ingen forskel mellem hunde, der lod sig
aflede og hunde, der ikke lod sig aflede, i forhold til antallet af skift i adfærdsformer rettet mod
bolden i vedholdenhedstesten (Mann Whitney U-test: U11,6=14,5, p=0,063).
Der var ingen forskel mellem hunde, der af sporinstruktørerne blev vurderet til at være over
eller under den gennemsnitlige sporfasthed, i forhold til vedholdenhed på
vedholdenhedstesten (tid brugt på bolden: Mann Whitney U-test: U10,7=32, p=0,811; antal skift
i adfærdsformer rettet mod bolden: Mann Whitney U-test: U10,7=32, p=0,792).
4.2.3 Diskussion
Resultaterne af denne undersøgelse peger ikke på nogen tydelig sammenhæng mellem hundes
personlighed og deres sporevner. Vi fandt ingen sammenhæng mellem hundenes personlighed
og deres evne til at fravælge distraherende afledningsspor. Når vi brugte sporinstruktørernes
subjektive vurdering af hundenes generelle sporfasthed, vurderet under forløbet af et
sporkursus, var der stort set heller ingen sammenhæng med hundenes personlighed. Dog fandt
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vi, at hunde, der af sporinstruktørerne blev vurderet til at have en god sporfasthed, af deres
ejere blev beskrevet som mindre aggressive og mere positive overfor nye ting.
Det virker usandsynligt, at hundens tendens til at reagere aggressivt/negativt på nye ting skulle
have en direkte indvirken på dens sporevner, men en mulig forklaring på sammenhængen
kunne være, at tendensen til aggressive/negative reaktioner påvirker hundens sporevner
indirekte ved f.eks. at påvirke relationen mellem hund og ejer eller hundens evner til at
koncentrere sig og indlære.
Når vi ikke fandt flere sammenhænge mellem hundens personlighed og sporevne, kan det
naturligvis skyldes, at hundens personlighed ikke spiller så stor en rolle. En anden forklaring
på den manglende sammenhæng kan være, at de personlighedsfaktorer, vi målte på, har effekt
på andre elementer af hundens sporevne, end dens sporfasthed. Da hundens evne til af fravælge
afledninger ikke viste nogen sammenhæng med hundenes personlighedsfaktorer, valgte vi også
at bruge sporinstruktørernes subjektive vurdering af hundenes sporfasthed som mål for deres
sporevne. Det er muligt, at vi med et mere objektivt mål for hundenes sporinger, som geografisk
analyse af gps registreringer af hundenes og sporlæggernes spor, ville have opnået andre
resultater.
En tredje forklaring, som måske er den mest sandsynlige, er det begrænsede antal hunde i
denne del af projektet. Personlighedsfaktorer påvirker dyrs og menneskers adfærd over tid og
i mange forskellige situationer, og vil dermed tegne et billede af individets typiske måde at
reagere på. Men personlighedens påvirkning i én enkelt situation eller for én enkelt adfærd er
som oftest mere begrænset. Når man måler sammenhænge mellem personlighed og en bestemt
type adfærd i en given situation, er det derfor nødvendigt at have mange individer for at
detektere en eventuelt effekt af personligheden. En støre stikprøvestørrelse ville derfor kunne
have givet et andet svar.
Det kan synes underligt, at personlighedstrækket aggression/respons på nye ting viser
sammenhæng med sporfasthed, når denne er subjektivt vurderet af sporinstruktørerne, men
ikke, når den bliver målt som hundenes evne til at fastholde hovedsporet ved mødet med
afledningsspor. At flere af hundene skulle gå på et spor, som en anden hund allerede havde gået
på, kan imidlertid meget vel have påvirket anvendeligheden af afledningssporene som mål for
sporingssucces. Der er da heller ikke 100% overlap mellem hundenes evne til at ignorere
afledningssporene og instruktørernes vurdering af hundenes sporfasthed. Den manglende
overensstemmelse mellem de to mål for sporfasthed i dette studie kalder igen på behovet for
mere objektive mål for hundenes sporingssucces i studier som disse.
Når hundenes personlighed blev vurderet på baggrund af ejerens beskrivelse af hunden, er der
en risiko for, at målet bliver unøjagtigt, fordi ejerne ikke formår at bedømme deres hunds
adfærd i hverdagen korrekt. Med tanke på denne svaghed ved spørgeskemaer medtog vi en
praktisk test af hundenes vedholdenhed, som var uafhængig af ejerens vurdering. Vi fandt en
negativ sammenhæng mellem vedholdenhed på denne test og sporfasthed på sporprøven,
således at hunde, der ikke lod sig aflede af afledningsspor, var mindre vedholdende på
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vedholdenhedstesten. Hvis vedholdenhedstesten kunne siges at være et mål for impulsivitet,
ville de mest sporfaste hunde altså også være de mest impulsive, hvilket umiddelbart er
omvendt i forhold til hvad, vi forventede, og i forhold til hvad vi fandt i studie 2a. Da impulsive
individer hurtigere bliver distraheret, hurtigere mister interessen for det, de er i gang med, og
har en tendens til at handle, før de tænker, forventede vi, at hunde med høj impulsivitet/lav
vedholdenhed havde sværere, ikke lettere, ved at fastholde hovedsporet, når de mødte
afledningsspor. Der var imidlertid ingen sammenhæng mellem hundenes præstation på
vedholdenhedstesten og nogle af impulsivitetsmålene målt med DIAS, så det er muligt, at
vedholdenhedstesten slet ikke målte en omvendt version af impulsivitet, men måske snarere
målte hundenes interesse for godbidder eller legetøj.

5. Samlet opsummering
Formålet med undersøgelserne beskrevet i denne rapport var at øge vores viden om
betydningen af forskellige træningsmetoder og personlighedsfaktorer for hundens
sporegenskaber og adfærd.
Ser man på de samlede resultater af rapportens tre studier, kan vi opsummerende pege på
følgende fund:
•

Træning er vigtigere for hundens sporevner end hundens personlighed

•

Det er vigtigt at træne spor med sin hund, hvis man vil have en god sporhund

•

Mængden af træning er ikke nok, det er mindst lige så vigtigt at træne på forskellige
udfordringer, som hunden typisk møder, når den skal følge et spor

•

At starte med at træne spor på hårdt underlag synes at være svært og kan muligvis
bremse hundens indlæring

•

Venlige og ikke aggressive hunde lader til at have bedre sporevner, og rolige, robuste
hunde med høj træningsvillighed lader til at være lettere at træne

Overordnet set har sportræning ifølge studierne i denne rapport større betydning for hundens
sporevner end hundens personlighed. Hundens personlighed lader til at have nogen indflydelse
på dens træning og succes som sporhund, men både studie 1 og 2 viser, at det ikke er en stor
indflydelse, og studie 2a viser, at hvis man tager højde for både trænings- og
personlighedsfaktorer, så har træningsfaktorerne større betydning for hundens sporevne, end
personlighedsfaktorerne.
Mængden af træning eller antallet af spor, som hunden har gået, er dog ikke nok til at gøre den
til en god sporhund. Træning på forskellige udfordringer, der for hunden kan gøre det svært at
følge og fastholde sporet, er lige så vigtig eller vigtigere end mængden af træning. I studie 1
fandt vi, at mængden af træning på elementer som varierende alder af sporet, knæk på sporet
og sporing i forstyrrende miljøer viste en positiv sammenhæng med hundenes evne til at blive
i sporet, mens antallet af spor, hundene havde gået under deres træning, ikke så ud til at have
nogen effekt på sporingssucces. I studie 2a fandt vi, at både mængden af sportræning, men også
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mængden af træning på terrænskifte og markeringsadfærd, viste en positiv sammenhæng med,
hvor langt hunden var nået i sin sportræning. I modsætning hertil fandt vi i studie 1, at træning
specifikt på overgange mellem mange forskellige typer underlag ikke havde nogen effekt på
hundens evne til efterfølgende at klare en sporopgave. Dette kan dog skyldes, at deltagerne i
gruppen, der skulle træne specifikt på overgange, ikke efterkom kravene til deres træning.
Sammenhængen mellem effekten af træning på overgange bør derfor efterprøves i et nyt
forsøg, hvor mængden af træning på overgange reelt er større end i en kontrolgruppe. Fält et
al. (2015) skriver i deres bog (vores oversættelse): ” Der findes kun en gyldig forklaring på, at
hunden taber sporet eller ikke kan finde det igen: Jeg har ikke trænet nok!”. Vi kan med vores
undersøgelser bekræfte dette udsagn, men også tilføje: ”…og ikke trænet rigtigt”. Træningen af
en sporhund bør inkludere systematisk træning på alle de elementer ved sporarbejdet, som er
udfordrende for hunden.
Hvorvidt hunden i sin indlæring bliver startet på hårdt underlag eller mere traditionelt på
blandede typer underlag lader ikke til at have effekt på hundens sporevne. Tværtimod peger
resultaterne fra studie 1 på, at det er sværere for hunde og ejere, der starter med at træne på
hårdt underlag, at få indlært den basale nøjagtighed og fokus i de indledende faser af
sporindlæringen. Deltagerne i studie 1 var generelt set ikke meget erfarne sportrænere, og det
er muligt, at samme undersøgelse blandt meget erfarne sporfolk havde givet et andet resultat.
Der synes dog ikke at være tvivl om, at hunde har svært ved at spore på hårdt underlag som
asfalt, hvilket også blev bekræftet af, at samtlige hunde i studie 1 plus den erfarne schweisshund
havde svært ved at spore hen over en asfaltvej i den afsluttende sporopgave. I forhold til
principperne om fejlfri indlæring og shaping (se afsnit 2.2) kan det synes kontraintuitivt at
starte med at spore på noget, der er så svært for hunden at spore på, fremfor at starte på noget,
der er lettere for hunden, og så gradvist introducere sporing på hårdt underlag. Tanken om, at
’hvis hunden først kan følge et spor på hårdt underlag, så kan den også klare alle andre typer
underlag’ er oplagt, men hvis opgaven er for svær, risikerer man, at hunden ikke forstår
opgaven og måske også mister motivationen. Der er dog ingen tvivl om, at specifik og
systematisk træning i at spore på hårdt underlag og i at spore hen over overgange mellem hårdt
og blødt underlag er en nødvendig og afgørende del af sportræningen, da risikoen for at tabe et
spor ved krydsning af veje eller lignende ellers bliver meget stor. Resultaterne her peger på, at
det muligvis er bedst ikke at lægge denne træning som det første i sporindlæringen, selvom
yderligere studier af effekten af indledende træning på hårdt underlag bør gentages blandt
mere erfarne sportrænere.
Selvom træning af hunden ifølge resultaterne i undersøgelserne bag denne rapport så ud til at
have større effekt på hundens sporevne, end hundens personlighed, så fandt vi dog også nogle
sammenhænge mellem hundens personlighed og dens sporevne samt trænbarhed.
Resultaterne af studie 1 og 2b viste, at hunde, som af deres ejere bliver beskrevet som venlige,
rolige, sociale, afslappede og ikke-aggressive, ser ud til at have bedre sporevner. De samme
karaktertræk samt robusthed (mangel på frygt, nervøsitet, underdanighed og generthed), viste
sig i studie 1 at have en positiv sammenhæng med, hvor langt hundene var nået i deres træning.
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Træningsfokus, motivation og lav grad af impulsivitet viste desuden en sammenhæng med
hundens sportræningsniveau i studie 2a, om end denne effekt forvandt, når der også blev taget
højde for mængden af træning. Det virker indlysende, at en hund, der er opmærksom, lydig,
nem at træne, ihærdig, osv. kan nå langt i træningen. Men at personlighedstræk som venlighed,
rolighed og ikke-aggressivitet også ser ud til at kunne have en positiv indflydelse på hundens
evner til at indlære og spore, er muligvis mere overraskende. Flere undersøgelser af
sammenhængen mellem venlighed/socialitet/rolighed og indlærings- og sporevner hos hund
er påkrævet. Det er blandt andet nødvendigt at se på, hvordan ejerens personlighed og træneregenskaber samt hund-ejer relationen spiller ind i denne sammenhæng.
Selvom man altid står tilbage med nye spørgsmål, når man afslutter et forskningsprojekt, så har
dette projekt og undersøgelserne i det været med til at kaste mere lys over den mulige
betydning af forskellige indlærings- og træningsmetoder samt hundens personlighed for
hundes sporevner. Selvom schweisshunde og andre sporhunde har forskellige arbejdsopgaver
og på nogle punkter arbejder på forskellige måder, er det vores overbevisning, at denne viden
også vil kunne gavne andre faggrupper, der arbejder med hundens sporegenskaber, og måske
give anledning til mere samarbejde omkring udforskningen af hundens sporevner.
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