
 
Proces i forbindelse med optagelse af nye Schweisshundeførere 

Nærværende procedure beskriver processen som den forløber fra ansøgning til Schweiss-registret indgives 

til Naturstyrelsen, der, i henhold til Bekendtgørelsen om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt §2, 

træffer afgørelse om, hvem der legitimeres som hundefører i Schweiss-registret. 

Ansøgere 

Det formelle grundlag for at kunne søge optagelse i Schweiss-registret er: 

1. at hundefører er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning ”Riffeljagt tilladt”, 

2. at hundefører er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, 

3. at ekvipagen enten kalenderåret før ansøgningen indsendes, eller samme kalenderår som 

ansøgningen indsendes, har opnået 1. præmie på den adgangsgivende sporprøve (adgangsgivende 

sporprøve er minimum en 400m/20timers schweissprøve). Dvs. søger man i år 2016, skal ekvipagen 

have opnået 1. præmie enten i 2015 eller 2016 på en adgangsgivende sporprøve. 

Ansøgningsfristen er én gang årligt, og datoen offentliggøres på Registrets hjemmeside senest to måneder 

før fristen. Ansøgningsskema og det videre forløb ved behandling af ansøgningen kan findes på 

www.schweiss.dk/potentiel-hundefører. 

Blandt årets ansøgere udvælges de egnede ekvipager, som Naturstyrelsen ønsker en konkret vurdering af. 

Denne udvælgelse foregår i samråd med Schweiss-registrets koordinatorer og Schweiss-udvalget. 

Rekruttering af nye schweisshundeførere skal understøtte og videreudbygge Schweiss-registrets 

eftersøgningskapacitet. Derfor afvejes den enkelte ansøger i forhold til det aktuelle behov for 

schweisshundeførere i det specifikke lokalområde.  

Lokalt behov for rekruttering 

Der differentieres mellem områder med akut behov, behov på kort sigt og områder uden særligt behov.  

Områder med akut behov defineres af Naturstyrelsen og meldes ud på kommuneniveau via 

www.schweiss.dk. Til udpegning af områder med akut behov lægges der i første omgang afgørende vægt 

på input fra Schweiss-registrets brugere, dvs. Dyrenes Vagtcentral og Falck, Danmarks Jægerforbund samt 

Lodsejerrepræsentationer (skov- og landbrug). Derudover tillægges aktuelle statistikker omkring udbyttet 

af klovbærende vildt, eftersøgningsantal samt hundeførertæthed en afgørende betydning.  

Områder med behov på kort sigt er områder, hvor kapaciteten indenfor en kort årrække må forventes at 

mindskes, såfremt der ikke rettidigt køres en ny hundefører i stilling. Til at afdække disse forhold kan 

koordinatoren bede de lokale hundeførere foretage en ”egenkontrol”. Skemaet afdækker hundeførerens 

egen forventning til de kommende år i registret, samt den enkelte hundeføres lokale oplevelse af kapacitet 

og samarbejde. Der kan være tale om en aldersbetinget nedtrapning eller en forventet ændring i egne 

forhold og/eller prioritering. Endvidere afdækker skemaet en evaluering af egen indsats og evne til lokalt 

samarbejde. På baggrund af ”egenkontrollen” klædes koordinatoren på til at vurdere behovet for 

rekruttering af nye hundeførere for at kunne opretholde den eksisterende kapacitet. Schweiss-sekretariatet 

Egenkontrol-skema kan findes på www.schweiss.dk/legitimeret-hundefører.  Derudover gør Naturstyrelsen 

sine egne overvejelser om kapacitetsbehovet. 

I en række områder vil det eksisterende behov for eftersøgninger være dækket godt ind også på kortere 

sigt. Ingen har dog mulighed for at vurdere situationen på mellemlangt sigt. Endvidere kan særdeles 
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kompetente potentielle hundeførere dukke op hvor som helst og når som helst.  Et sådant potentiale har 

Schweiss-registret ikke ”råd” til at miste. Der vil derfor være ekvipager, der har en sådan kvalitet, at de bør 

legitimeres uden skelen til eksisterende kapacitet.  

Udvælgelse af ekvipager til kvalifikationstest 

Naturstyrelsen udvælger efter drøftelse med Schweiss-udvalget og Schweiss-koordinatorerne de af årets 

ansøgere, der skal vurderes på en kvalifikationstest. De ansøgende ekvipager vurderes i forhold til deres 

dokumenterede erfaringer, lokale renomme samt det lokale behov for ekvipager.  

Naturstyrelsen tillægger det afgørende betydning, at nye hundeførere kan være med til kollegialt at styrke 

det eksisterende, lokale team af hundeførere. Ansøgeren skal således være i stand til at fungere som et 

loyalt og troværdigt teammedlem. De ansøgere, som ikke indkaldes til kvalifikationstest, meddeles 

standardafslag umiddelbart i forlængelse af mødet mellem Sekretariat, Schweiss-udvalg og Koordinatorer. 

De ansøgere, som Naturstyrelsen ønsker at se til en kvalifikationstest, indkaldes umiddelbart efter mødet. 

Kvalifikationstests afholdes typisk i slutningen af august og starten af september.  

Kvalifikationstest 

Formålet med kvalifikationstests er at vurdere ekvipagens samlede evne til at kunne løse en udfordrende 

eftersøgning på en kvalificeret og troværdig måde. Retningslinjer for testens sporudlægning m.v. fremgår af 

Rammer for Kvalifikationstest. Vurderingen foretages af to på forhånd udpegede bedømmere, og starter 

allerede ved ansøgerens fremmøde til morgenkaffen og afsluttes først ved frokosten, der afslutter 

arrangementet. Der forekommer således en helhedsvurdering af den samlede ekvipages kvalifikationer, 

herunder også hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer illustreret på hele prøvedagen. 

Kvalifikationstesten vurderes på et særligt skema, der efter testen indsendes til Schweiss-sekretariatet. 

Bedømmelsen sker alene ved bedømmernes udfyldelse af et særligt skema, der på skalaen 0-9 vurderer: 

 Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer 

 Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-registret 

 Hundeførerens faglige niveau 

 Samarbejde mellem hund og hundefører 

 Hundens potentiale som schweisshund. 

Bedømmelsen af kvalifikationstesten meddeles ikke på selve dagen, og ansøgerne må ikke kontakte 

bedømmerne om prøven efterfølgende. Som udgangspunkt har ekvipager, der opnår et gennemsnit på 

mindst 6 og ingen bedømmelser under 4 en samlet kvalitet, der er forenelig med optagelse i Schweiss-

Registret.  

Naturstyrelsens afgørelse 

På baggrund af resultaterne fra de afholdte kvalifikationstests træffer Naturstyrelsen afgørelse efter 

drøftelse med Schweiss-Udvalget. Der kan gå op til ca. 4-6 uger efter kvalifikationstesten, før ekvipagen får 

besked om eventuel optagelse i Schweiss-registret. 

Naturstyrelsen giver ansøgerne skriftlig meddelelse om afgørelsen, og der vedlægges kopi af bedømmernes 

skema med scoren fra kvalifikationstesten.  

Afgørelsen kan ikke ankes.  


