
Laver du næsearbejde med din schnauzer ? 
 
’Njae . . det er jo ikke en jagthund, så det er vel nok at den får 

mulighed for at bruge næsen på gåturen . . . . ’ 
Hunden lever i en lugteverden og lugtesansen betyder mere for din hund 

end synet gør for dig – når din hund arbejder med næsen, arbejder den 

osse med hjernen. Ca. 35% af hundens hjerne er specielt indrettet til at 

bearbejde lugteindtryk. 
 
Målrettet næsearbejde er mental stimulerende, stresshæmmende & 

meningsfyldt beskæftigelse - samtidig med at din hund brænder energi 

af udvikles bl.a koncentrationsevnen, selvtilliden og evnen til at arbejde 

selvstændigt . . .  og bagefter er din hund træt på den gode måde. 
 
Næsearbejde er opgaver din hund løser ved at bruge lugtesansen – f. eks 

aftensmaden spredt over et større areal, legetøj eller godbidder gemt i 

stuen/haven/på gåturen, godbidder i et håndklæde, under plastickrus, i 

papkasser, sportræning. 
 
’Kan jeg selv lægge spor ?’ 

Ja, hvis du har lyst til selv at prøve et spor har du brug for 

- et byttedyr du kan slæbe hen over jorden – det kan f.eks. være en 

død kanin, et rådyrløb, en lever i en nylonstrømpe og dyppet i blod 

fra okse eller vildt + en slæbesnor 

- 8-10m lang line der gi’r din hund plads til at arbejde, evt. sporsele 

- lækkerbiskner til din hund 

- træningsareal 

 
Begynderspor kan lægges i skoven, på en mark, i haven. 
Start med at lade hunden lugte til byttedyret så den kender færten. 

Sporet lægges i medvind – gå ud uden hund og bestem startsted og 

hvilken retning sporet skal ha’. Længde ca. 50-100m ligeud for en voksen 

hund. 
Markér startstedet (stik en pind i jorden, læg en kvist), sæt slæbesnoren 

fast i byttet, træk byttet frem og tilbage i startstedet for at afgive fært og 

gå i sporets retning mens du trækker byttet efter dig. Sæt markeringer 

så du ved nøjagtig hvor sporet ligger . . brug strimler/klemmer/farvet 

tape i grenene, sæt en kæp op af træet, smid grangrene i græsset – brug 

noget du kan genkende. Markeringer sættes mens du lægger sporet, så 

du ikke efterlader flere fodspor end højst nødvendigt. Byttet lægges for 

enden af sporet og du fortsætter ligeud i sporets retning for ikke at 

forvirre hunden så den følger dine fodspor i stedet for at finde byttet. 

Lad slæbet ligge ½ time og brug ventetiden til at lufte din hund – det er 

svært at holde koncentrationen hvis hundeavisen ikke er læst og/eller 

med sammenknebne lår. 
Sæt dig ca. 1m fra sporstart med hunden, få hunden til at falde til ro, fold 

linen helt ud og sæt den på hunden, rolige bevægelser og dæmpet 

tonefald. Før hunden i kort line til startstedet og lad den snuse – giv den 

evt. en kommando som kun bruges til sporsøgning. Giv kun kommandoen 
1 gang og kun når hunden har næsen mod jorden. Jo længere tid hunden 

bruger på startstedet, jo bedre, så får den næsen fyldt med den fært den 

skal adskille fra alle de andre dufte i skovbunden. Når hunden starter 

med at gå henad sporet roser du den, så den ved, at den gør det du 

forventer af den. Afpas dit tempo så linen er strakt ud i fuld længde. Gå 

ikke oveni sporet, men lidt ved siden af så du ikke slæber færten rundt 

og forvirrer hunden. 

I det øjeblik hunden markerer byttedyret med næsen starter du en fest – 

ros hunden højlydt og la’ den forstå at den har gjort noget fantastisk. Leg 

med byttet, lad hunden ruske det og bære det tilbage. Giv godbidder når 

hunden har sluppet byttet. Har hunden ikke lyst til at lege med byttet kan 
du smide godbidderne ovenpå byttet når hunden har markeret det. 
 
Giv hunden pause 1-2 timer og læg et nyt spor til den. Første spor bruger 

hunden til at finde ud af hvad den nye leg går ud på, på 2. spor ved den 

hvad det handler om og den lagrer den positive oplevelse i hjernen. 
 
’Hvorfor opfører min hund sig mærkeligt på det første spor ?’ 

Måske tøver den lidt, måske går den lidt ud til siden, står stille, går rundt 

i en ring, vander et træ og går tilbage til startstedet igen eller gør andre 

ting som du synes er mærkeligt. Lad den gøre det . . den har brug for at 

tænke sig om og finde ud af hvad der forventes af den. Måske har den 

brug for at I følges side om side så den ikke er alene om at finde det der, 

den ikke helt ved hvad er. Det er vigtigt at du lægger 2 spor første gang 

så succesen bliver gentaget og hunden husker hvad legen går ud på. 
 
’Har min hunds alder betydning ?’ 

Alle hunde har gavn af at gå spor. Om den er 6 uger, 13 år eller har et 

fysisk handicap har ingen betydning når blot sporarbejdet tilpasses til 

hundens alder og fysik. 
 
’Hvad er min opgave som hundefører ?’ 

Målet er at hunden skal lære at udrede sporet så selvstændigt som muligt 

– derfor: bland dig så lidt som muligt og forstyr ikke hunden unødigt i 
dens arbejde ! 

Din opgave er at læse din hund og først tilbyde den hjælp når den be’r 

om det. 



Hvis hunden forlader sporet, bli’r du stående tilbage på sporet og lader 

den arbejde i fuld line. Ha’ tålmodighed og lad hunden søge rundt til den 

finder sporet igen. Lad den få en chance for at løse opgaven selv – det er 

den der har næsen. Måske har du lagt sporet i et krydsende vildtspor så 

hunden skal ha’ tid til at udrede sin egen fært fra vildtsporet. Hvis den 

ikke selv kan finde tilbage til sporet så hjælp den så diskret som muligt – 

når hunden kigger på dig kan du dreje kroppen i sporets retning, ta’ evt. 

et lille skridt i sporets retning. Ros hunden med dæmpet stemme når den 

finder sporet igen. 

Efterhånden som hunden bli’r mere erfaren bygger du mere på sporet – 

mere længde, 1 bue, forhindringer i skovbunden, et andet terræn, 1x 90 

grader knæk, 2 knæk – men aldrig mere end 1 ny ting ad gangen. 

Og husk – forvent ikke noget af hunden som den aldrig har lært. Hvis du 

har lagt et spor der er for svært for den hjælper du den så diskret som 

muligt frem til byttet og næste gang laver du et nemt spor som du ved 

hunden kan klare. 
 
’Hvordan kommer jeg videre med træningen ?’ 

Vi træner året rundt i DvK regi, men endnu kun i nogle få områder. Du 

kan tilmelde fra gang til gang så du bestemmer selv hvor tit du har lyst til 

at deltage. Træningen tilpasses individuelt til hund og fører, så uanset om 

du er nybegynder eller mere rutineret er der osse plads til dig. 

Hvis I er 8-10 medlemmer fra samme område der har lyst til at bruge en 
dag til sporintroduktion så er der osse mulighed for det. 

Andre træningsmuligheder kunne være DKK, andre specialklubber, 
jagtforeninger osv. 

 
Forslag til læsestof hvis du vil vide mere: 

Christina Sondermann ’Leg med din hund’ forlaget Atelier 

Niels Søndergaard ’At arbejde med schweisshunde’ Jagtforlaget 

 
Har du spørgsmål omkring sporarbejdet er vi aldrig længere væk end 

mailen eller telefonen – vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Joan Byriel -  

se mere på www.dvkweb.dk 

http://www.dvkweb.dk/

