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En hundelort str. XXL
er ca. fire måneder om at
blive nedbrudt.

Der er ingen

undskyldning

Hvornår har du sidst samlet en hundelort op efter din
hund? I morges? Aldrig? Hmm... Nu er der ikke længere nogen
undskyldning for ikke at samle op
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At samle hundelorte op er noget, som
enhver hundeejer bør gøre som fast vane
på gåturene hver eneste dag. Man er som
hundeejer ikke rigtig klædt på uden et
par sorte plastikposer i lommen – og de
skal også bruges, ikke sandt? Det er ens
pligt som hundeejer. Det bør være sådan,
at hundelort SLET IKKE FINDES nogen
steder i Danmark – lige bortset fra i poser
i renovationsvogne. Men desværre er der
stadig mange, som tager det for afslappet,
og som åbenbart er ligeglade med andre
mennesker, det grimme syn, smittefaren
og den store risiko for at træde i sådan en...
Udviklingen fra frisk
til gammel om sommeren
Man kan godt regne ud, at en hundelort
lagt om sommeren er forholdsvis hurtigt
nedbrudt i varmen, regnen, og især hvis
solen skinner meget på den. Fluer, som
lægger æg, og et par snegle, der synes, den
bare er mums, kan med lidt held hjælpe
den til at forsvinde på en lille måneds tid.
Nedbrydning om vinteren
Men i de køligere måneder er det en helt
anden snak. Efteråret og ikke mindst vinteren fungerer som et køleskab eller en
fryser og holder hundelortene friske og
”lækre” temmelig længe, ifølge i hvert
fald min ene hund, som har specialiseret sig i at spise andres efterladenskaber,
når vi går tur – hvis altså han får øje på
lortene, inden jeg bemærker dem! Det
er hans store interesse, så han er ekspert
i, hvad der stadig er “tiltrækkende” 5-6
dage efter, afhængig af temperaturen.
Værst er, når hundelortene midt om vinte-

ren ophober sig i sneen mere eller mindre
gemt. Når tøvejret kommer, rammes vi af
et frygteligt syn og svineri. Det er svært at
gå slalom i en hundelortesamling, der er
flere uger gammel, men stadig ikke over
sidste salgsdato!
Fire måneder med str. XXL
Jeg kan fortælle, at jeg med fascination
har fulgt nedbrydningen af en størrelse
XXL hundelort sidste efterår. Lorten var
placeret midt i græsrabatten, hvor alle skal
gå – for lige der mangler et fortov. Den så
“frisklagt” ud i ca. en uges tid, men så begyndte farven at ændre sig til det mere grålige. Efter yderligere nogle dage udviklede
der sig til min store overraskelse en nydelig samling af tyk hvid “pels”, som selv en
angorakanin ville være stolt af! Ganske
fascinerende – og det pyntede gevaldigt på
sagen. Det var nok en eller anden svampeart… Men efter kun fire dage faldt det
hele sammen, så pelsen forsvandt, og der
var bare en ubestemmelig “mørk klump”
i græsset, dog skulle man stadig passe
morderlig meget på ikke at gå lige der.
Derefter gik der faktisk næsten to måneder, før hundelorten begyndte at flade
ud og ligne en underlig plet, næsten til
at overse for dem af os, som ikke havde
fulgt med i udviklingen fra starten. Nu
begyndte den at være svær at få øje på,
men græsset afslørede til gengæld, hvor
den var. Det antog nemlig en hylende stærk
grøn farve og struttede af sundhed i en radius af ca. 10-15 cm fra åstedet. Nu var den
gamle lort endelig nedbrudt og blevet til
gødning – og på vej mod sin endelige forsvinden. Dog kunne ingenting gro lige i

Her må du
lægge din pose

DKK og DKK’s medlemmer vil
gerne være med til at løse problemet med, hvordan man slipper
af med sin pose. Derfor har vi i
samarbejde med organisationen
Hold Danmark Rent produceret et
klistermærke, som man kan sætte
på sin skraldespand, hvis den
står ud til fortovet. Vi udleverer
klistermærket gratis på diverse
DKK-arrangementer, og man kan
få dem tilsendt ved at indsende
en frankeret, adresseret svarkuvert mærket ”Her må du smide
din hundepose” til DKK, Parkvej
1, 2680 Solrød Strand, så fylder
vi så mange klistermærker i, som
der er porto til.

midten – endnu! Alt i alt varede det over
fire måneder, før den XXL var så godt som
forsvundet.
IKKE pist væk!
Jeg fortæller dette, fordi man bør vide, at
det, som ens hund laver den ene dag under gåturen, IKKE er pist væk den næste
dag. Tænk bare på hvilket svineri én
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Budskabet er gammelt
Jeg kan stadig huske, da budskabet om at
samle op for mere end 15 år siden nåede

ud til mig. Om det var en artikel i HUNDEN, noget jeg læste i avisen, eller om jeg
måske købte et par bundter af DKK’s gode
hømhømposer under en hundeudstilling,
tør jeg ikke sige, men at samle op efter
sin hund forekom pludselig som logik
for perlehøns, og jeg fattede ikke, at jeg
ikke selv havde fundet på det for længst.
Men det gjorde man bare ikke den gang.
Min første gang
Jeg kan tydeligt huske den allerførste gang,
jeg (offentligt) skulle samle op efter en
af mine hunde (jeg brugte ellers en barnespade og skraldeposer til at rydde op

derhjemme i haven hver dag.) Det var en
helt ny oplevelse at holde om en væmmelig varm, ildelugtende hømhømpose.
Dette skete på hjørnet af en sidevej tæt
på, hvor vi boede. På den ellers så stille
villavej skulle der – selvfølgelig – i samme
sekund komme biler fra begge retninger
plus en fra sidevejen, og bilisterne gav sig
alle god tid til at se på, hvad jeg lavede.
Luften var elektrisk.
Men så kom der et større problem
Hvad gør man så med den ulækre pose?
Jeg har altid haft 3-4 hunde, så læseren
kan tænke sig til problemet gennem en

længere hundetur – især når enkelte
hunde kan finde på at lave to gange!
Her ligger kernen til problemet
Jeg er helt sikker på, at ALLE hundeejere
med glæde ville samle op efter deres hund,
hvis bare de havde en nem måde at transportere den fyldte hømhømpose med sig
til udsmidning i en renovationsvogn. Uden
at skulle svinge med den i hånden, vel at
mærke. Det er så tydeligt, at besværet med
at transportere, ofte over flere kilometer,
er grunden til, at så få samler op.
n

Løsning 2:

Sy-selv-holder

Her er syv
forskellige
løsninger, så
læseren, alt efter
personlig smag og
behag, kan vælge,
hvad der passer bedst.
Løsningerne koster
fra 0 til ca. 210 kr.

Den gratis – min egen opfindelse:
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Eller vær supersmart
og køb noget på nettet:

Løsning 4:

Letvægtstaske
med kul mod lugt
En usædvanlig pote-formet, stiv letvægtstaske med kul mod lugt. Har
indbygget klips til bælte, en aftagelig
rem til håndleddet eller gratis aftagelig skulderrem ved alle bestillinger fra
Danmark, har jeg fået oplyst. Plads til
ekstra poser, godbidder m.m. Fundet
på www.pooppac.com
Omkostninger: ca. 175,- kr. ekskl. porto

Omkostninger: ingen/meget få

Løsning 3:

Løsning 1:
Jeg fandt på at binde en af de små plastikposer fra f.eks. apoteket, Matas, musikforretninger, dyre- og boghandlere m.v.
på min jakke. Jeg taler om poser, der er
kun lidt større end selve hømhømposen.
Jeg samler på dem, og de er gratis. Med
en kæmpestor sikkerhedsnål fæstner jeg
posens ene hank (kun den ene for ellers
kan man ikke åbne posen) oven på mit
overtøj. Det skal være højt oppe under ær-

Som alternativ til sikkerhedsnålen i
”Løsning 1” kan man selv sy en smart
lille holder med to klips fra en buksesele eller med klips, man kan købe i en
hobbyforretning (de klips, man også
syr sutteholdere til babyer af). Det tager
ikke mange minutter at sy holderen og
kræver stort set ingen fingerfærdighed.
Der behøves ikke mere forklaring, hvis
man ser på fotoet. Man genbruger de
føromtalte gratis poser.

At samle hundens
efterladenskaber
op, er noget, alle
burde gøre pr.
automatik.

Foto: Wiegaarden/Lærke Eifler

hund kan levere, hvis den laver flere gange
hver dag på gader og stræder 365 dage
om året – og gang det så op med antallet af hunde, der går samme tur hver dag.
Jeg bor i et dejligt kvarter med masser af
åbne grønne områder mellem husene, og
jeg fatter ikke, at folk kan tillade deres
hund at sætte sig der, hvor børnene leger,
og mennesker går på kryds og på tværs –
og hvor de selv skal se på lorten hver eneste
dag i månedsvis.

met, hvor posen automatisk holdes i ro.
Dermed undgår man at gå med en Mataspose fyldt med en halvtung hundelort
bankende i takt med gangen. Jeg har posen på jakken og under regnfrakken, som
jeg har på det meste af året. Regnfrakken
dækker for posen, så ingen kan se noget!
Omkostninger: Ingen

Masser af muligheder for reklame
Jeg kunne godt tænke mig en smart plastikpose, der var lavet til formålet med
en flap, der kunne lukkes over. Hvem
vil fabrikere dem i massevis? Der kunne
trykkes forskellige logoer/reklamer på
poserne. Måske især en god idé for hundefoderproducenter, som hermed slutter kredsløbet ved at støtte opsamlingen af deres egne produkter efter ”endt
brug”.

Dekorativ taske
En lille taske båret som skuldertaske,
på hoften eller hængende fra cyklen
m.v. Fås i et meget stort udvalg af stoffer og mønstre. Skjuler hømhømposerne, mindsker lugten, har plads til
ekstra poser, nøgler, mobil og godbidder m.m. Fundet på www.bagadoodog.com
Omkostninger: ca. 111,- kr. ekskl. porto
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Løsning 5:

Løsning 6:

Løsning 7:

Fiks, lille pose

Taske til hunden

Letvægtsbøtter

En meget fiks og enkel lille pose, der
klipses på håndtaget af f.eks. en hundeline. Kan også hægtes på hundens
sele m.v. Fås i mange farver. En billig og absolut god løsning. Fundet på
www.turdeetote.com

Smart letvægtstaske til hunde. Tasken har justerbare remme, der sørger
for, at den sidder behageligt på hunden. Mange farver og tre størrelser at
vælge imellem. Tasken har flere rum,
så hunden både kan bære sine egne
hømhømmer, ekstra poser, godbidder, vandbeholder m.v. Der er mulighed for at få et logo eller hundens
navn broderet på tasken. Fundet på
www.doodiepack.com

De lækre letvægtsbøtter i praktisk design
har vundet en hæderspræmie. Bøtterne er
fremstillet af vandtæt neopren og er total
lugtfrie. Der er plads til ekstra poser i låget
og mulighed for at anvende udskiftelige,
parfumerede indlæg. Bøtterne kan f.eks.
fæstnes til bælte, rygsæk, tøj, cyklen eller
hundens sele m.v. Håndlavede i Cornwall,
England. Fås i tre størrelser og forskellige
stoffer/mønstre. Fundet på www.dickybag.com

Omkostninger: ca. 202,- kr. ekskl. porto

Omkostninger: ca. 210,- kr. ekskl. porto

Omkostninger: ca. 82,- kr. ekskl. porto

Googl dig frem
De fem ”købe-løsninger” har jeg fundet, fordi
jeg som englænder kender mange slangord
for ”hundelort” og kunne bruge dem til Googlesøgning. Kender man slangord for ”bære
hundelort” el. lign. på andre sprog, kan man
selv ”Google” dem og finde frem til lignende
produkter lavet i andre lande.
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Lorteopsamlingsproblemet er hermed løst
Når læseren har været igennem dette indlæg, er der ikke
længere nogen som helst undskyldning for IKKE at samle
op OG transportere posen hele vejen hen til skraldevognen. For lorteopsamlingsproblemet er hermed løst
– basta! Så hank op i dig selv og saml op! Vær med til at
holde omgivelserne pæne og rene – og ret vigtigt: at reducere hundesygdomme og smittefarer drastisk.

