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Af Eva Skytte, Naturvejleder i 
Dansk Skovforening

Skovens store dyr ser vi 
sjældent på en tur i sko-
ven. Rådyr, ræv, grævling, 
hare, egern, mår og mus 
er som regel flygtet længe 
inden vi får øje på dem. 
Men de  
efterlader sig masser af 
spor, som familien kan gå 
på jagt efter.

Du kan kigge efter dyrespor hele 
året, men vinteren er den ideelle 
årstid at gå på sporjagt i. Sporene 
er lette at få øje på, når blade og 
urter er væk.

Der er mange former for spor, og 
de fortæller en masse om hvordan 
dyrene lever. Du kan finde fodspor, 
ædespor, ekskrementer, boliger, 

markering af territorier eller kranier 
og andre rester fra dyrene.

Fodspor
vores egne fodspor er let at gen-
kende. Mennesker har 5 tæer, en 
stor trædepude foran på foden og en 
mindre hæl. På samme måde kan du 
kende dyrenes fodaftryk, hvis du ved 
hvordan deres fødder ser ud. 

Det er fire typer fodspor: efter  
poter (ræv, grævling, egern, mår, mus, 
hare, hund og kat), klove (hjorte, vild-
svin), hove (hest) og fugle.

Du kan finde fodaftryk i fugtige 
og mudrede områder. Det er dog 
bedst at gå på fodspor-jagt, når der 
ligger sne. Her kan du følge sporet 
langt omkring og med lidt øvelse se 
om dyret har gået eller løbet. 

Ædespor
Du kan finde rester efter dyrenes mål-
tider. Det kan f.eks. være kogler der 
er gnavet af, knopper som er spist, en 
fjerbunke, nødder eller kærner med 
gnavespor, bark som er gnavet af 
træer eller en rovfugl der har gylpet.

er der meget næring i føden 
behøver dyret kun at æde ret lidt. 
Derimod må dyr der lever af næ-
ringsfattig kost spise væsentlig 
mere for at blive mæt. 

Ekskrementer
ekskrementerne består af føde som 
dyret ikke har kunnet fordøje, fx 
planterester, hår, fjer, skeletdele 
eller kitinstykker fra insekter. Des-
uden indeholder det slim, celler fra 
tarmkanalen og bakterier.

Du kan se på faconen om det 
er en planteæder, et rovdyr eller 
en fugl det har lavet den. Plante-
ædernes ekskrementer er runde og 
ligger normalt mange sammen. Rov-
dyr har lange, pølseformede ekskre-
menter, og du vil normalt kunne se 
rester at det, dyret har spist.

Boliger
Ræven og grævlingen har ét fast bo 
som de bruger hele året. Men de 
fleste dyr skifter bolig enten hver 
gang eller efter en periode, hvor de 
f.eks. har opfostret deres unger.

Du finder dyrenes boliger på jor-
den, i jorden eller over jorden. Hjor-
ten og haren sover tilfældige steder, 
direkte på den bare jord, hvor de 
skraber sig et lille rundt leje. 

Ræven, grævlingen og nogle mus 
bor i huler ofte med lange gangsy-
stemer og flere indgange og dermed 
flugtmuligheder. 

egernet bygger ligesom fuglene 
rede i træer. De er lette at få øje på, 
når der ikke er blade på træerne. 
Du kan kende egernets rede fra fug-
lereder på at den er kugleformet og 
sidder tæt ind til træets stamme.

Duftspor
Territoriet er et område dyret kender 
til bunds og som det forsvarer over-
for andre dyr af samme art. Dyrene 
afmærker deres territorier enten ved 
synlige mærker, lyd eller lugt. 

vores lugtesans er ikke udviklet 
til at opfange de mange lugte. kun 
rævens lugt er så tydelig at vi kan 

mærke den. Men vi kan finde de 
synlige spor efter markeringerne 
som urin i sneen, rævens ekskre-
menter lagt højt på en stub eller 
rådyrets fejning på små træer.

Kranier og andre rester
Du kan være heldig at finde knog-
lerester, fjerbunker, pelsrester eller 
andet fra dyret. Du vil som regel 
kunne se om det stammer fra et 
dødt dyr eller det blot er fjer eller 
pels-skifte. 

Skeletrester får sjældent lov at 
ligge længe i skoven da de er efter-
tragtede kalktilskud for musene. ofte 
vil du kunne finde fine tandmærker 
fra mus på større knoglestykker.

Hvis du skal på sporjagt er det 
en god ide at tage en sporbog med 
– prøv på biblioteket. Find mere om 
dyrespor på nettet, fx på www.sko-
ven-i-skolen.dk eller www.vestrehus.dk.

Tegninger: Eva Wulff fra www.sko-
ven-i-skolen.dk. Foto: Eva Skytte.

Skoven lige nu   – dyrespor

Hvis du følger vekslen 
kan du måske finde eks-
krementer eller fodspor 
efter den, som har gået 
der – her fra dådyret. 

Hjortene har lange 
tynde ben og går på 
2 tæer. Her er det rå-
dyret der har været 
forbi.

Fasanspor i sne.

Fejning fra rådyr.

De små næringsrige frø der sidder 
gemt under kogleskællene er ef-
tertragtet føde. Dyrene behandler 
koglerne forskelligt , så du kan se 
hvem der har spist den. Fra ven-
stre mus, egern og spætte.

Følg en dyreveksel
Mange dyr har ligesom os stier som de fore-
trækker at gå og som de kender godt. Her kan 
de hurtigt flygte, hvis der er fare på færde. Der-
for bliver de slidt, så de er lette at få øje på. 

Kan du lugte ræven?
Mange dyr bruger urin og ekskrementer 
til at markere deres territorium. Lige nu er 
ræven flittig til at afsætter duft fordi det er 
parringstid – en meget speciel, ram lugt. Den 
tisser for hver 10 meter, så du kan prøve at 
lugte dig frem til, hvor den har gået.

Gipsafstøbning
Lav din egen samling af fodspor.


