
SPORHEFTE

#naturoppdraget 

Dette heftet kan dere printe ut 
og ta med på tur! Sammen kan 
dere se på illustrasjonene av 
spor og se om dere kan finne 
ut hva dere har funnet! 
De voksne kan lese og forklare. 
 



(side 2) (side 3) (side 4)

(side 5)

(side 6)



Hjortedyr, sauer og kuer har klover på 
føttene! Dyr med dette kalles klovdyr! 

FOTSPOR AV KLOVER

#naturoppdraget 

Reinsdyr
Kraftig avrundet 
spor, med tydelig 
spor etter 
biklauver. 

Elg
Elgsporet er stort, 
med lange klover. 
Biklover synes på 
fremsporet.

Hjort
Hjortens klauver 
er ganske 
avrundet i front. 
Biklover synes 
sjeldent. 

Rådyr
Rådyret har små 
spisse spor. 
Biklover synlige 
på myk grunn.

Storfe
Kraftige avrundede 
klover. Ofte dype 
spor. Ikke biklauver. 

Sau
Små spisse klover. 
Kan ligne rådyr, 
men mangler allitd 
biklauver. 

4 – 5,5cm

6 – 9cm

12 – 16 cm

8 - 10 cm
4 - 5 cm

8 - 13 cm

 
Fremklover

 
Biklover

TENK OVER
Hvor fant dere 
sporet? 
Hvor stort er sporet? 
Hvor lange skritt tar 
dyret? 
Hva har dyret gjort 
her?  

De fleste har fire 
klover på foten. De 
store klovene heter 
fremklover. Og de små 
på baksiden heter 
biklover. Disse synes 
ikke alltid i sporene.



Det er mange dyr med poter som 
kan sette spor der ute!
Her kan dere se spor av de 
vanligste å finne etter disse! 

FOTSPOR AV POTER

#naturoppdraget 

Rødrev
Rødrevens spor ligner 
veldig på et lite 
hundespor! Det er 
ofte litt mer ovalt i 
formen enn hos hund.

Grevling
Grevlingens spor kan ligne 
på et lite bjørnespor! Det er 
fem synlige tær og tydelig 
merke etter lange klør! 
Fremfot og bakfot er ulike! 

Hare
Harens spor kjenner de fleste 
igjen! De store bakbena settes 
foran frembena i sporet! 
Haren kan sprike veldig med 
tærne, som gjør sporet ekstra 
stort!

Ekorn
Ekornet hopper ganske 
likt haren, men sporene er 
mye mindre. De kommer 
gjerne ned fra et tre, og 
forsvinner opp i et annet! 

Hund
Hundespor kan være 
bittesmå eller veldig 
store. Hunder løper ofte 
mye rundt omkring. 
Dette sees på sporene.

Fremfot Bakfot

Fremfot

Bakfot

Bakfot

Fremfot

5 - 7 cm

3 - 12 cm

C
a 5 cm

C
a 6,5 cm

2 - 4 cm

Katt
Kattene har små 
poter som setter 
litt skjeve avtrykk. 
Klørne synes som 
regel ikke i sporet. 



Noen spor passer ikke 
helt inn sammen de 
andre. Her er noen slike!

Andre rare spor! 

#naturoppdraget 

Storfugl
Fotsporet til storfuglen kan 
minne om sporene til en 
liten dinosaur!
Sporene til rype og orrfugl 
er ganske like, men mye 
mindre i størrelsen.  

C
a 10 cm

Smågnagere
Mus og andre smågnagere 
lager små grupper av spor 
der de hopper frem. 
Man kan også de spor etter 
halen slik som du ser i 
sporene over til venstre.  

Kråke
Kråkefugler som 
skjære og kråke 
setter spor med en 
tydelig lang baktå. 



Alle dyr må på do – og bæsjen kan 
fortelle oss hva slags dyr som har vært 
der! 
Mange fugler må også gulpe opp en 
bolle med matrester de ikke kan 
fordøye! 

BÆSJ OG GULPEBOLLE 

#naturoppdraget 

Kuleformet bæsj
Planteetere som elg, rådyr eller 
hare, har kuleformet bæsj. 
Elgens er størst og kan være 3 
cm lang. Harens er rundere og 
er rundt 1 cm brede. Inneholder 
finhakket planterester. 

Bæsj fra hønsefugl
Hønsefugl som rype, orrfugl og 
storfugl bæsjer lange bæsjer 
som kan ligne på brune 
ostepop. De inneholder 
planterester. 

Vridde pølser
Rev og andre rovdyr har typisk 
pølseformet bæsj som ser vridd ut. 
Inneholder ofte en del hår og bein. 
Røyskatt og snømus har små tynne 
bæsjer, mens revens kan bli rundt 10 
cm lang.. 

Gulpeboller 
Ugler og andre fugler gulper opp det 
de ikke kan fordøye, slikt som fjær, 
hår og bein. Dette kommer opp som 
avlange kuler. Ofte kan slike kuler 
ligge der fugler liker å sitte. Som på 
gjerdestolper og gelender. 



Hva har dyret gjort?
Sporene kan fortelle mye – 
men ikke alt!
Her er noen eksempler på 
hva dere kan finne!

Spor etter aktivitet

#naturoppdraget 

Spisespor etter mus
Slik ser det ut når musa 
spiser kongler eller nøtter! 

Grønnspett eller gråspett
Disse store hakkespettene 
liker maur! De lager hull i 
maurtua for å finne 
maurene som gjemmer seg 
der! Har dere smakt maur?

Spisespor etter ekorn
Slik ser det ut når ekornet 
har spist kongler og nøtter!

Rester etter døde dyr
Finner dere mye fjær, bein 
eller pels på et sted kan det 
være at et rovdyr eller 
rovfugl har spist her. Hvem 
har blitt spist? Og hvem 
tror dere spiste? 

Gnagespor
Mange dyr gnager på kvist. 
Ligger det på bakken er 
det antakelig haren. Er 
gnagingen høyere opp er 
det kanskje rådyr eller elg! 

Bevergnaging
Beveren gnager over trær 
for å spise bark og kvister. 
Flisene ligger gjerne strødd 
på bakken der den har 
holdt på!  
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