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Referat fra Schweisskoordinatormøde 02-13 
Tid: Torsdag den 22. august kl. 13.00 – 17.00 (internt koordinatormøde kl.10.30 – 12.00)  

Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde 
 
Deltagere: Søren P. Kibsgaard Område 1 - Koordinator 

 Jens Lindstrøm  Område 2 - Koordinatorsuppleant 
 John Pedersen  Område 3 – Koordinator/Koordinatorrep. i Schweissudvalg 
 Henrik Korsholm Område 4 - Koordinator 

  Keld Pedersen  Område 5 - Koordinator 
 Henrik Nielsen  Område 6 - Koordinator 
 Leif Stonor Nielsen Område 7 - Koordinator 
Peter Larsen   Område 8 - Koordinator 
Jim Schou Larsen Område 9 - Koordinator 
 Paul Baunkjær  Område 10 - Koordinator 
 Kirsten Skovsby  Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 
Jens Bjørn Andersen Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 
Rune Rübner-Petersen Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening 
 Laurids Jonassen Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant (suppleant) 
Ulrik Lorenzen  Naturstyrelsen  
Per Hyttel  Naturstyrelsen  

Referent: Jytte Harder  Sekretariatet 
 
Afbud: Jan Nedza  Område 2 - Koordinator 
 Lars Knudsen  Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant 
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1-2-13  Velkomst og godkendelse af dagsorden v. /Naturstyrelsen 

Indstilling:  Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne pr. mail den 15. august 
  2013. Dagsordenen indstilles til godkendelse. 
 
Beslutning: Dagsordenen godkendt – speciel velkomst til Søren Kibsgaard, der del-

tog som ny koordinator fra område 1. 
 
 
2-2-13  Orientering fra Sekretariat    

 
Sagsfremstilling: Orientering fra Sekretariat. 
 
Indstilling:  Til orientering. 
 
Beslutning:   Efteruddannelse:  

Årets to efteruddannelseskurser i hhv. i Oksbøl samt på Fyn var en stor 
succes. Evaluering fra begge kurser havde været særdeles konstruktive, 
men da efteruddannelsesbudgettet, på grund af den overvældende in-
teresse, i den grad var overskredet, forsøges det nu fra Naturstyrelsens 
side at skaffe yderligere midler til fremtidige efteruddannelseskurser. 
Desuden oplyste Ulrik Lorenzen, at der arbejdes på at rejser midler til et 
forskningsprojekt omkring sporidentifikation sammen med Schweiss-
hundeforeningen.  
Forsikring:  
Sagen, omkring ønsket om en mere permanent ordning for forsikring af 
schweisshunde som på sigt kan erstatte kulanceordningen fra Dansk 
Jagtforsikringer, er p.t. i proces i Naturstyrelsen. Der oplyses nærmere, 
når der er nyt i sagen.  
Omkring forsikringsspørgsmål ytrede koordinatorerne et ønske om mu-
ligheden for at kunne hente støtte fra sekretariatet, når der for den en-
kelte hundefører opstår behov herfor – det værende værdisætning af 
hunde, hjælp i sagsbehandlingen m.v. Ulrik Lorenzen bringer sagen til 
videre drøftelse i Sekretariatet mhp udarbejdelse af en procedure her-
for. Jens Bjørn Andersen tilbød som Jægerforbundets suppleant i Dansk 
Jagtforsikrings bestyrelse sin hjælp hertil.  
Endvidere ønskede koordinatorerne, at Sekretariatet undersøger, hvor-
dan den enkelte hundefører er stillet, såfremt der opstår situationer, 
hvor hundeførerens egen ansvarsforsikring ikke dækker, fordi et forsik-
ringsselskab påstår, at schweisshundene anvendes erhvervsmæssigt og 
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dermed er ”arbejdsgiverens” problem. Den aktuelle sag er afsluttet, 
men Sekretariatet vil arbejde på at undersøge fremtidige muligheder 
for dækning ved sådanne lejligheder.  
Status for trafikarbejdsgruppens rapport: 
Sagen er i proces i Naturstyrelsen på baggrund af de anbefalinger ar-
bejdsgruppen har indsendt. Der orienteres yderligere, når der er nyt i 
sagen.  
Tilladelse til færdsel i krybespor på motorvej:  
Koordinatorerne efterlyste nyt i sagen. Sekretariatet undersøger status 
og melder tilbage. Der orienteres evt. på hjemmesiden.  
Egnethedsprøver 2013: 
Der er p.t. planlagt 5 egnethedsprøver i efteråret. Der bliver muligvis 
behov for endnu en prøve i september.  

 
 
3-2-13 Afslutning af uddannelsesforløb for hundeførere optaget i 2011 (bilag 

1) 

Sagsfremstilling: Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte 
hundeførere med henblik på disses afslutning af det 2-årige uddannel-
sesforløb.  

 
Indstilling: Til drøftelse.  
 
Beslutning:  Koordinatorerne gav overvejende positive tilbagemeldinger omkring 

disse hundeførere, og der vil inden den 1. oktober tilgå en skrivelse til 
hundeførerne omkring afslutningen af uddannelsesforløbet, naturligvis 
cc. koordinatorerne.  

 
 
4-2-13 Koordinatorens rolle (bilag 2)  

 
Sagsfremstilling: Sekretariatet har på baggrund af drøftelser på koordinatormøderne 

under pkt. 5-2-12 og 3-1-13 udarbejdet et udkast til rammer for 
schweiss-registrets koordinatorer. 

 Udkastet er tidligere udsendt via mail den 11. juli d.å.  
 

Indstilling:  Drøftelse af udkast til ”Rammer for Schweiss-registrets koordinatorer.
  

Beslutning: Udkastet, der bl.a. skulle ses som en ajourføring af de tidligere udleve-
rede retningslinjer blev drøftet, og sekretariatet noterede sig enkelte 
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småjusteringer fra koordinatorerne. Nyt udkast rundsendes.  ”Rammer 
for Schweiss-registrets koordinatorer” drøftes herefter på det kom-
mende Schweissudvalgsmøde samt forelægges for hundeførerne på 
Stormødet i marts 14´.  
Der var blandt koordinatorerne enkelte der fremførte et ønske om et 
forbedret samarbejde med Naturstyrelsens naturforvaltningsenheder, 
hvor samarbejdet enkelte steder, trods opfordring fra Sekretariatet tid-
ligere, stadig ikke fungerer optimalt. Endvidere ytrede koordinatorerne 
ønske om en bedre intro fra sekretariatet til ny-udpegede koordinato-
rer – evt. en koordinatormappe indeholdende alle relevante oplysnin-
ger. Sekretariatet noterede sig dette.   

 
 
5-2-13 Arbejdsgruppen om Faglighed, kvalitet og synlighed (bilag 3)  

 
Sagsfremstilling: Schweissudvalget besluttede på møde den 1. februar at igangsætte 

arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed”. Sekretariatet udar-
bejdede herefter et udkast til et kommissorium (bilag). Ulrik Lorenzen 
orienterer om status i sagen.   

  
Indstilling: Til drøftelse.  
 
Beslutning:  På baggrund af det fremsendte udkast til kommissorium drøftedes, om 

nedsættelse af den planlagte arbejdsgruppe stadig var aktuelt, og hvor-
vidt kommissoriet eventuelt var for bredt formuleret. Endvidere anså 
man økonomien værende for begrænset. John Pedersen efterlyste initi-
ativ fra kollegerne, og der kom flg. forslag:  

 Arbejdsgruppen opsplittes i stedet til 3 grupper med hver deres kom-
missorium.  

 Jens Lindstrøm tilbød mulighed for en professionel gennemgang af 
handleplan og kommissorium med henblik på klarlægning af problem-
stillingerne.  

 Sagen drøftes på det kommende møde i Schweissudvalget.  
 
 
6-2-13 Det lokale samarbejde (bilag 4)  

 
Sagsfremstilling: I forlængelse af input på efteruddannelseskurset i april i Oksbøl samt 

fra forårets lokalmøder har Sekretariatet udarbejdet et udkast som be-
skriver rammerne for godt lokalt samarbejde (bilag) 
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 Udkastet er tidligere udsendt via mail den 11. juli d.å.   
 
Indstilling: Drøftelse af udkast til ”Lokale rammer for et godt fungerende Schweiss-

register”  
 
Beslutning:  Ulrik Lorenzen redegjorde for det fremsendte udkast. Påpegede, at no-

tatet var tænkt som rammer for et godt fungerende schweiss-register 
og efterlyste bemærkninger hertil, således at notatet kan præsenteres 
på det kommende Schweissudvalgsmøde med henblik på udvalgets 
bemærkninger, for endelig i foråret 2014 at blive fremlagt på Stormø-
det for hundeførerne. 

 Koordinatorerne fandt, at tonen gerne måtte blive mere positiv. Ellers 
var der en positiv respons, og det blev udtrykt, at papiret var godt. Se-
kretariatet tilretter og rundsender ny version, der også vil tilgå  
Schweissudvalget, hvor det er til yderligere drøftelse. 

 
 
7-2-13  Optagelse af nye hundeførere 2013 (bilag 5)  

Sagsfremstilling: Der er i år modtaget 37 ansøgninger om optagelse i registret.  

 Drøftelse af indkomne ansøgere. 

 Udvalgsmedlemmerne udarbejder herefter en indstilling til Naturstyrel-
sen om, hvem der bør indkaldes til kvalifikationstest. (kaffe til koordina-
torerne imens). 

 Naturstyrelsen afgør, hvem der skal indkaldes til kvalifikationstest. 

 Koordinatorerne orienteres om Naturstyrelsens beslutning.  

 Sekretariatet sørger herefter for indkaldelse til test/afslag. 
 

 
Indstilling: Til drøftelse. 
 
 
Beslutning: Den enkelte koordinator oplyste kort om områdets behov for nye hun-

deførere, evt. kendskab til den enkelte ansøger, samt hvilke ansøgere 
han som koordinator kunne anbefale til optagelse i registret.  
På baggrund af ansøgninger samt koordinatorernes indstillinger drøfte-
de Schweissudvalg og Sekretariat herefter, hvilke ansøgere, der kunne 
indstilles til Naturstyrelsen med henblik på kvalifikationstest. Koordina-
torerne blev herefter orienteret om, at Naturstyrelsen ønsker, at der 
indkaldes 14 hundeførere til ovennævnte test. Sekretariatet indkalder 
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disse hurtigst muligt. Der sendes afslag til de øvrige ansøgere (se ne-
denstående pkt.)  

 
 
8-2-13 Forslag om ændring af procedure for udsendelse af afslag  (bilag 6) 

 
Sagsfremstilling: Alle, der søger om optagelse i Schweissregistret, orienteres i kvitterings-

brevet for modtagelse af ansøgningen således: 
”Din ansøgning vil blive behandlet på et Schweisskoordinatormøde den 
xx. august d.å., hvorefter relevante ansøgere vil blive indkaldt til kvalifi-
kationstest med kort varsel.”  
Det er derfor indlysende, at de, der ikke indkaldes til test ikke kommer i 
betragtning i den videre proces. 
Imidlertid er gældende praksis for udsendelse af afslag, at disse først 
udsendes umiddelbart efter, at Schweissudvalget på mødet medio sep-
tember har indstillet til Naturstyrelsen, hvem der anbefales til optagelse 
på det to-årige uddannelsesforløb.  

 De hundeførere, der ikke indkaldes til kvalifikationstest modtager såle-
des ikke afslag før dette tidspunkt, vel vidende at de ikke tilbydes opta-
gelse.  I den forbindelse modtager sekretariatet en del henvendelser 
umiddelbart efter koordinatormødet fra de ansøgere, der ”ikke har hørt 
noget”. Det anbefales derfor, at der umiddelbart efter koordinatormø-
det udsendes afslag til de ansøgere, der ikke indkaldes til test. Sekretari-
atet har udarbejdet udkast til afslag (bilag).  

 
 
Indstilling:  Til drøftelse.  
 
Beslutning:  Jytte Harder redegjorde for forslaget til ændret procedure for udsen-

delse af afslag. Hertil var der ingen bemærkninger, og efter en enkelt 
tilretning anvendes det fremsendte udkast til afslag på ansøgning. Disse 
afslag sendes umiddelbart efter koordinatormødet.   

 
 
9-2-13 Eftersøgning af ulv (bilag 7) 

 
Sagsfremstilling: Der er konstateret flere individer af ulve i Jylland i løbet af de seneste 

år. Fra Schleswig-Holstein kendes trafikpåkørsler af ulv, senest i april 
2013. 
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 Muligheden for, at der opstår en trafikrelateret ulveeftersøgning eksi-
sterer således. Da ulve i Danmark er vildt i juridisk forstand, er der 
hjemmel til at eftersøge og aflive nødstedte individer i henhold til Be-
kendtgørelsen om dette. 

 
 For at klarlægge hundeførernes holdning til eftersøgninger af eventuel-

le ulve er der pr. mail den 3. juli d.å. rundsendt en række spørgsmål. På 
baggrund af de indkomne besvarelser har Sekretariatet udarbejdet et 
notat som opsummerer de regionale indspark (bilag). 

 
 Endvidere er der blevet forespurgt om tilstedeværelsen af ulv i Jylland 

bør får anledning til særlige forholdsregler i forbindelse med eftersøg-
ninger i almindelighed.  

 
Indstilling:  Til drøftelse. 
 
Beslutning:  Der var ingen bemærkninger til det fremlagte notat, og der vil i forhold 

til den viden, der løbende tilgår sekretariatet omkring ulveproblematik-
ken, blive udarbejdet retningslinjer for eftersøgning af ulv til orientering 
for alle hundeførere.  

 
   
10-2-13 Borrelia vaccine til registerhunde (bilag 8)  

 
Sagsfremstilling: Punktet er sat på dagsordenen på baggrund af ønske fra koordinator 

Leif Stonor Nielsen, der vil orientere i sagen. Hidtidig praksis omkring 
TBE-vaccination er vedlagt som bilag.  

  

 
Indstilling: Til drøftelse. 
 
Beslutning:  Da det nu er muligt at få hunde vaccineret mod Borrelia, forespurgte 

Leif Stornor Nielsen om muligheden for at få dækket udgifter i forbin-
delse med evt. vaccinering af schweisshundene? Ulrik Lorenzen lovede 
at undersøge sagen og melder tilbage.  

 På et spørgsmål om dækning af udgifter til den obligatoriske re-
vaccination af de hundeførere, der allerede er vaccinerede, svarede Ul-
rik Lorenzen positivt. Bilag for re-vaccination sendes blot til schweiss-
sekretariatet.  
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11-2-13 Samarbejdet med Dyrenes Vagtcentral 

 
Sagsfremstilling: Det er konstateret, at det kan være svært at komme igennem til Dyre-

nes Vagtcentral – både for rekvirenter og hundeførere. Leif Stonor Niel-
sen redegør for problemet.  

  
Indstilling: Til drøftelse.   
 
Beslutning:  Flere koordinatorer kunne tilslutte sig Leif Stornors præsentation af 

problemet, og der var en bred opfattelse af, at vagtcentralen på visse 
tidspunkter af døgnet var underbemandet. Det blev derfor foreslået, at 
Sekretariatet retter henvendelse til Dyrenes Vagtcentral for på et møde 
at redegøre for problemet samt revurdere samarbejdet. Det gør sekre-
tariatet gerne, og der vendes tilbage og orienteres om drøftelserne. Der 
var endvidere et ønske fra koordinatorerne om, at Sekretariatet på 
hjemmesiden opfordrer hundeførerne til i højere grad at anvende til-
/fra systemet, hvilket vil ske snarest.  

 
 
 
12-2-13 Dom i forbindelse med sag om kronvildt 

 
Sagsfremstilling: Der er faldet dom i en sag på Midtsjælland, hvor en kronhjort efter på-

skydning er søgt ind og forendt på anden mands jord. Koordinator Leif 
Stonor Nielsen orienterer om sagen.   

 
Indstilling: Til drøftelse. 
 
Beslutning: Leif Stonor Nielsen redegjorde for sagen, og den netop modtagne 

domsafsigelse blev uddelt.  Ulrik Lorenzen undersøger sagen, og koor-
dinatorerne vil blive holdt orienteret.  

 
 
 
13-2-13 Klage over Politiet i sag om trusler samt nægtet adgang ved trafikef-

tersøgning 
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Sagsfremstilling: Der er modtaget afgørelse fra Midt-og Vestsjællands Politi i ankesagen. 

Ulrik Lorenzen orienterer nærmere herom.  
 
Indstilling: Til orientering samt drøftelse.  
 
 
Beslutning: Ulrik Lorenzen havde anket Politiets afgørelse i sagen. Klagen blev der-

efter undersøgt, vurderet, afvist og henlagt. Den pågældende hundefø-
rer har derfor anmeldt sagen, som Politiet har oplyst, der er mulighed 
for. På denne baggrund afventes Politiets håndtering af hundeførerens 
anmeldelse.  

 
 
14-2-13 Afrapportering  -  bukkejagten 2013 

Sagsfremstilling: Fristen for afrapportering af eftersøgninger i bukkejagten var den 15. 
august. Orientering om sæsonens resultater v./Per Hyttel 

 
Indstilling: Til orientering og drøftelse.  
 
Beslutning: Per Hyttel orienterede om, at der p.t. var i alt indrapporteret 4.353 

bukkejagteftersøgninger. Der mangler stadig indrapportering fra 9 hun-
deførere, der alle er rykket. Koordinatorerne anmodede om, at de 
fremover orienteres om, hvilke hundeførere der i deres område ikke 
har overholdt indrapporteringsfristen.  

 
 
 
 
15-2-13 Personalesager – lukket punkt 

 
Sagsfremstilling: Orientering samt drøftelser udenfor referat.   
 
Beslutning:  Sekretariatet orienterede om to verserende personsager.   
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16-2-13 Eventuelt 

 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af koordinatormøde februar 2014. (forslag: mandag den 

24. februar).  
 
 Næste koordinator møde finder sted: Mandag den 24. februar 2014 på 

Kalø. 
 
 
 

Møder 2013/2014  

Følgende møder er planlagt: 

 Mødetid  Mødested 

Schweissudvalgsmøde  Mandag den 16. september 2013 Comwell, Middelfart 

Schweissudvalgsmøde 01-14 Januar/februar 2014  

Schweisskoordinatormøde 01-14  Mandag den 24. februar 2014 Kalø, Rønde 

Stormøde 2014 1. marts 2014 Fjeldsted Skovkro 

Schweisskoordinatormøde  Medio august 2014 Kalø, Rønde 

Schweissudvalgsmøde Medio september 2014  
 

 


