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Hva er en sporhund?
 Kunne ta opp spor og følge 

spor av skadevolder 

 Følge sporet under 
påvirkning av forstyrrelser  
og ikke slå over på spor av 
andre dyr

 Følge sporet på alle typer 
underlag til alle årstider

 Kunne markere på funn av 
ekskrementer, oppgulp og 
evt.  pels/hår fra 
skadevolder



Godkjente sporhunder, hva bør vi 
være bevisst på?
 Kunne følge et 24 timer 

gammelt spor i 1 km

 Sporet skal inneholde tre 
kryssende klauvdyrspor og tre 
spor av annet vilt

 Sporet går over vegoverganger 
og gjennom flere vinkler

 En skal kunne spore sammen 
med medfølgende ekvipasje

 Spore gjennom beitemark 
med dyr (eks sau)

 Ekvipasjen bør kunne vise 
til godkjenning via 
sertifisering og tester 
godkjent av nøytral part.

 F.eks vise til at hunden ved 
10 av 10 tilfeller har tatt opp 
24 timer gammelt spor og 
fulgt dette i 1 km



Samarbeid mellom flere aktører:
 -de som har direkte nytte av hunden i aktiv tjeneste gjennom 

beitesesongen (beitelag/beitelagsledere/fellingslag)

 - de som administrerer tilbudet lokalt (landbrukskontor)

 -de som finansierer tilbudet, utdanning og trening 
(Fylkesmannen og privat innsats) 

 -de som gir ekvipasjene mulighet for trening på reelle spor (F.eks
SNO, grunneiere eller andre)

 -de som kan skaffe ekvipasjene lukt å trene på for å spisse 
hundenes sporingsegenskaper (SNO…)

 -de som gir ekvipasjene mulighet til å få øke sin kompetanse 
gjennom trening og øvelse (Fylkesmannen, regodkjenning osv)

 hundefører og hund (førers vilje og evne til å tilegne seg 

kunnskap og kompetanse, opprettholde trening og operere i felt)



Generelle utfordringer og erfaringer

 Kalles ut i oppdrag av 
Fellingslag

 Ekvipasjen skal operere i 
hele fylket

 Trening, 
treningssamlinger og 
samarbeid 



Sporhundførers erfaringer 
fra 2017

 Tilfeldige utkallinger

 Ferske oppdagede spor 
blir ikke meldt

 Lokal sporhund blir ikke 
benyttet for hjelp til løs 
på drevet sporende hund

 Kunnskapsdeling er 
ønskelig

 Hunden har kunnet 
bidra til å påvise at det 
har vært ulv i området

 Hunden har påvist 
retning av skadevolder 
(sett i relasjon til hvor 
angrepene har kommet)

 Testet ut samarbeid 
mellom hundeførere



Oppsummert

 Kvalitetssikring av ekvipasjer

 Gode rutiner for utkalling

 Effektivisering og involvering av bruken av sporhunder

 Vedlikehold og treningssamlinger

 Dele kunnskap og erfaring på vei mot et felles mål

 Gjøre hverandre dyktige!



Trening med forstyrrelser; revespor, rådyrkadaver, 
menneskespor, fugler..


