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Ægindsamling på Tromsø flyplads 

Norsk lundehund 

Merete Evenseth har leveret input til teksten og 

Jorunn Amundsen har fotograferet, med mindre 

andet står på billedet 

Enhver hund burde have mulighed for at bruge 

tid på det den er avlet til. Men alt for få har 

mulighed for det, af forskellige årsager. Lunde-

hunden er avlet til at klatre op ad fjeldet og 

kravle ind i gangene, hvor lunden lægger sine 

æg. De kommer ud igen med de levende fugle 

og de henter også æg. Lunden er fredet, så lun-

dehunden har ikke mere mulighed for at ind-

samle lunder. 

Men nogle i Norge har fået en lys idé, som ud 

over at sikre flysikkerheden, også giver lunde-

hunden mulighed for at afprøve sine medfødte 

egenskaber. På flypladsen i Tromsø har man 

hvert år 10 ’birdstrikes’ – kollisioner mellem fly 

og fugle. Sådanne kollisioner kan i værste fald 

føre til voldsomme katastrofer. De fleste husker 

den imponerende landing på Hudson-floden i 

New York i 2009, efter flyet var kollideret med 

en flok gæs, der ødelagde to af motorerne. 

Flyselskabet har pligt til at holde fuglebestan-

den nede på flypladsen og har tidligere gjort 

det ved at skyde de voksne fugle. Nu har flysel-

skabet fundet en metode der er mere økologisk 

bæredygtig og human – de er begyndt at be-

nytte lundehunde til at indsamle æg. Håbet er, 

at fuglene efter flere års forstyrrelser, vil finde 

andre ynglepladser. 

Lundehundenes specialteam startede deres 

sæsonarbejde på Tromsø lufthavn i sommeren 

2013. Det er syv år gamle Frøya, 5 år gamle 

Gurine og 6 år gamle Emil der udgør grund-

stammen i specialteamet. Men i år fik yderlige-

re 5 lundehunde mulighed for at afprøve deres 

evner: Jack, Jæger, Balder, Sarek og Kark. 
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Flyselskabet Avinor forhørte sig hos Norsk lun-

dehund klubb om nogle praktiserede æg-

søgning. Ingen af lundehundene havde prøvet 

det, men hvad gør det, når det er en evne der 

er kodet i generne.  

Merete som ejer Frøya og Gurine fortæller, at 

når hun kører ud til området og slipper hunde-

ne løs, er det som om de smiler og går direkte i 

søg. Allerede den første dag fik de indsamlet 

100 æg. I 2013 indsamlede hundene 548 æg og 

i år 524, hvoraf Frøya fandt de 210. Hundene 

tager forsigtigt æggene i munden og afleverer 

dem uden at knuse dem – helt uden oplæring. 

En del af æggene kommer til Tromsø museum 

til glæde for forskningen. 

Avinor planlægger nu at udvide succesen til 

andre af deres flypladser, så der er håb for at 

endnu flere lundehunde i Norge får mulighed 

for at udnytte deres medfødte evner. 

Hvis du har fået lyst til at prøve hvor god din 

lundehund er til at søge og indsamle æg, skal 

du være opmærksom på at æggene skal være 

rå. Og husk at have nogle super gode godbidder 

at bytte med. 

Susanne Stig Hansen 

Foto: Merete Evenseth 
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