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Har du nogensinde set, hvor mange spor 

et dyr egentlig efterlader sig? Mange 

dyr er svære at se, fordi de er aktive 

om natten og sky over for mennesker. 

Umiddelbart kan I måske kun se græs, 

urter, buske og træer, når I går i naturen, 

men alle dyr efterlader sig spor, og det er 

dem, I skal ud og spotte. 

Dyrespor kan inddeles i følgende 

kategorier:         

• Fodspor 

• Ædespor                                                                         

• Ekskrementer, altså dyrelort                                                                          

• Reder, boer og skjul

• Dyreveksler                                                 

I dyrenes  

  fodspor
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• gode øjne og masser af tålmodighed                             

• en bog om dyrespor, for eksempel “Dyrespor fra 
pattedyr og fugle” af Preben Bang og Preben 
Dahlstrøm, Gads Forlag

Det er en god idé at forberede en tur igennem 
forskellige bevoksninger og naturtyper. Gå ind i 
tætte bevoksninger og ned til søer eller bække, 
hvor dyrene kommer for at drikke.

Husk at søge om tilladelse, hvis turen går gennem 
en privat skov.                                              

I skal bruge:  
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1. Gå ud i skoven.

2. Kig efter spor. Det kan for eksempel være 
nedtrampning og slid på beplantningen, som er 
tegn på en veksel. En veksel er det net af stier, 
som hjortene bruger for at bevæge sig fra et sted 
til et andet.

3. I kan også prøve at kigge efter: 

• pels, der sidder i krat og buske

• gevir i skovbunden

• knogler og kranier (hvis I er heldige)

• små, ovale lorte

• spor af klove i fugtig jord

• leje (dér, hvor dyret har ligget og hvilet. Der er 
ofte hår i lejet)

• skrabemærker i sne og blade, når hjorten har 
søgt efter spirer

• fejemærker på træer, når hjortene (hannerne) 
fejer basten af deres nye gevir eller afsætter 
duftmærker fra en kirtel, de har i panden

• flossede bidemærker på grene, hvor knopper er 
blevet bidt af

• gnavemærker i træernes bark.

Det kan være en stor oplevelse at se hjortevildt. I 
Danmark har vi fire hjortearter: kronhjort, dådyr, 
sikahjort og rådyr.

Sådan finder I en hjort:

biodiversitets-

aktivitetsbog
#14 Find spor i skoven



Spørgsmål til refleksion

 Hvor mange hjorte tror I der 
bor i den skov, I har besøgt?   

 Er hjorten en truet art?  

 Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, 
hvorfor ikke? 

 Hvad spiser hjortene?

 Hvilke dyr spises af hjorte?

Tal om det, I har oplevet:
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Videreudvikling af aktiviteten

Lav jeres egen samling af forskellige dyrespor ved at lave 
gipsafstøbninger af sporene. 

• vand

• en saks

• karton

• en blød pensel

• papirklips

• en lille skål

• en rørepind 

• gips.

I skal bruge:  

Sådan laver I en gipsafstøbning:

1. Fjern forsigtigt små sten, grannåle med mere med 
en blød pensel.

2. Lav en ring af karton, og stik den ned i jorden 
omkring sporet.

3. Hæld gipspulver i en skål, og hæld lidt vand ved.

4. Rør rundt i blandingen med en rørepind. Vær hurtig, 
når du blander den, for gips størkner nemlig hurtigt.

5. Hæld gips i sporet, når blandingen er tilpas lind.

6. Vent, til afstøbningen er fast.

7. Pil den op af jorden. 

8. Rens aftrykket for jord og andre urenheder.

9. Smør det over med vaseline.

10. Lav et positiv-tryk. 

11. Et stykke stål kan støbes ind i aftrykket til senere 
ophængning.

12. Mal aftrykket, og skriv dyrets navn samt dato, årstal 
og findested.
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven

#1 

#7

#3 

#9 

#5 

#11 

#13 

#2 

#8

#4 

#10 

#6

#12 

#14 

aktivitetsh fte

Find flere 

aktiviteter i det

komplette

biodiversitets-

aktivitetsbog



Sammen om mere

biodiversitet i Danmark

Udvikling af indhold:

Redaktion: WWF Verdensnaturfonden & SPEJDERNE

Redaktør: Cirkeline Buron

Layout og Illustration: Carli Hyland

Indhold: Margrethe Grønvold Friis, Rikke Marie Lauridsen, Alexander Krabbe,  
Thor Hjarsen, Ea Forchhammer, David Måge, Bent Knudsen

Udgivelsesår: 2020


