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Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget 
 
Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 – 17.00 
 
Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre 

 
Deltagere:  Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand) 
   John Pedersen Koordinatorrepræsentant  (næstformand) 

Lars Knudsen  Hundeførerrepræsentant 
  Rune Rübner- Petersen Dansk Schweisshundeforening 
  Ulrik Lorentzen Naturstyrelsen (sekretariat) 

Mads Flinterup Sekretariatet  
Referent:  Jytte Harder  Sekretariatet 
 
Afbud:  Per Hyttel  Sekretariatet  
  Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund 

 

 
 
DAGSORDEN med vejledende klokkeslæt 
 

Kl. 13:00-13:30  Let frokost 

Kl. 13:30-13:35  01-01-12 Godkendelse af dagsorden  

Kl. 13:35-13:40  02-01-12 Godkendelse af referat fra 02-11 (bilag 1) 

Kl. 13:40-14.20  03-01-12 Orientering fra Formandskabet/Sekretariat (bilag 2) 

Kl. 14:20-14.45  04-01-12 Økonomi /Arbejdsprogram (bilag 3 og 4) 

Kl. 14:45-15:00  kaffepause 

Kl. 15:00-15:30  05-01-12 Trafikarbejdsgruppens fremlæggelse af analyse (bilag 5) 

Kl. 15:30-16:00  06-01-12 Arbejdsgruppen (faglighed, kvalitet og synlighed) (bilag 6) 

Kl. 16:00-16:30  07-01-12 Koordinatormøde og stormøde (bilag 7) 

Kl. 16:00-17:00  08-01-12 Eventuelt 
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01-01-12  Godkendelse af dagsorden  

 
Sagsfremstilling: Dagsorden er udsendt pr. mail til Schweissudvalget den 20. januar 

2012. 
Indstilling:  Dagsordenen indstilles til godkendelse.  
Beslutning: Formanden ønskede et pkt. tilføjet under pkt. 03-01-12 Orientering fra 

Formandskab/sekretariat; Udvalgets arbejde og samarbejde 
m/sekretariatet. Dagsorden herefter godkendt. 

 
 
02-01-12  Godkendelse af referat fra 2-11 (bilag 1) 

 
Sagsfremstilling: Sidste møde blev afholdt den 16. september 2011. Referatet har været 

rundsendt til Udvalget pr. mail den 23. september. Der er ikke indkom-
met bemærkninger. 

 
Indstilling :  Til godkendelse.  
 
Beslutning :  Godkendt.  
 
 
 
03-01-12  Orientering fra Formandskabet /Sekretariat (bilag 2) 

 
Sagsfremstilling: Formand og sekretariat giver på mødet en orientering om aktuelle sa-

ger. Der vil bl.a. blive orienteret om:  

 Status dragter; herunder procedure for forvaltning af midler 
samt procedure for udlevering af dragterne. 

 Status pejl; herunder procedure for forvaltning af midler samt 
procedure for bestilling, ombytning, udlevering af pejl,  

 Dansk Jagtforsikring 

 Status for ny hjemmeside  

 Retningslinjer for kørselsgodtgørelse v/trafikeftersøgn. (bilag 2) 

 Efteruddannelse for leg. hundeførere 2012 

 Status for evt. indkøb af udstyr (lygter fa. Isbrand Compagny) til 
hundeførerne. 

 Udvalgets arbejde og samarbejde m/sekretariatet. 
   

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
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Orientering: Dragter: 

 Efter udvalgets godkendelse af arbejdsgruppens indstilling vil der nu 
afgå bestilling på 250 nye hundeførerdragter. Der er planlagt møde i 
den kommende uge med producenten for at få de sidste detaljer på 
plads. Der vil for de donerede midler blive indkøbt dragter, sikkerheds-
veste samt fleece-trøjer til udlevering. Det tilstræbes, at tøjet kan udle-
veres inden bukkejagten. Til stormødet vil dragten blive præsenteret, 
ligesom det her vil være muligt at prøve størrelser på dragten mhp be-
stilling. Danmarks Jægerforbund administrerer de donerede midler – 
Naturstyrelsen administrerer dog egne donerede midler.  

  
Udvalget ønsker at indstille til Naturstyrelsen, at fremtidigt indkøb af 
udstyr til hundeførerne bør indarbejdes i kommende års budgetter som 
en driftsudgift.  
Udvalget indstiller endvidere, at sekretariatet udarbejder en instruks 
mht returnering af udstyr, herunder dragter, ved udtræden af registret. 
Formanden takkede afslutningsvis Tøjarbejdsgruppen for det flotte ar-
bejde! 
 
Pejl:  
Naturstyrelsen har efter ansøgning modtaget en donation på kr. 
350.000 fra Aage V. Jensens Fonde til indkøb af pejl. Dette indebærer, 
at der kan indkøbes et nyt lager af Garmin Pejl til kommende hundefø-
rere, samt at ombytningsordningen igen træder i kraft. De nye hunde-
førere, der selv har indkøbt pejl, vil, ved indsendelse af kvittering, få be-
løbet refunderet.  
Udvalget indstiller til Naturstyrelsen, at der udarbejdes en instruks om-
kring ombytningsordningen.  
Der blev gjort opmærksom på, at der inden længe vil blive behov for 
udskiftning af batteri på de tidligere udleverede pejl. Ulrik Lorenzen op-
fordrede udvalget til at fremlægge et bud på dette behov, og foreslog, 
at dette fremover blev budgetteret som en driftsudgift. Sekretariatet 
undersøger grundlaget for behov, som meddeles Schweissudvalget se-
nest 20. februar mhp bemærkninger. Punktet sættes på dagsordenen til 
Stormødet den 3. marts d.å.  
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  Dansk Jagtforsikring:   
Sekretariatet er bekendt med 2 schweisshunde, der pr. kulance er ble-
vet erstattet af Dansk jagtforsikring. Endnu en sag er anmeldt, men 
endnu ikke afklaret. Sekretariatet var ligeledes blevet bekendt med, at 
to anmodninger om erstatning i forbindelse med skade på hund ved 
træning af schweisshunde ikke var blevet behandlet administrativt ens. 
Naturstyrelsen har derfor fremsendt ønske overfor Dansk Jagtforsikring 
om klarere retningslinjer samt et tilbud om sekretariatets inddragelse i 
schweiss-sager mhp at kvalitetssikre de trufne beslutninger. Der forven-
tes en tilbagemelding i løbet af denne måned, mhp orientering af hun-
deførerne på stormødet.  
 
Ny hjemmeside 
Det oplystes, at der nu sker en automatisk opdatering af hundefører-
kortet, der således hele tiden er ajourført.  
Etablering af en ny hjemmeside kan ikke afholdes i indeværende års 
budget. Der skal derfor ansøges om en særskilt bevilling før den ønske-
de modernisering kan foretages.  
 
Retningslinjer for kørselsgodtgørelse 
Sekretariatets udkast til retningslinjer blev drøftet. Bilaget vil efter en-
kelte justeringer blive præsenteret for hundeførerne på stormødet. Vig-
tigheden af, at rekvirenterne (Falck og Dyrenes Beskyttelse) er oriente-
ret om, i hvilke situationer hundeførerne kan rekvireres blev påpeget. 
Sekretariatet kontakter ovennævnte. 
 
Efteruddannelse 2012 
Kurset afholdes den 21.-22. april på Kalø. Foreløbige emner til program: 
Team-building (korpsånd), Haglskud (gruppearbejde med SWOT analyse 
samt jagtpolitiske overvejelser v/Jens Bjørn Andersen, DJ), præsentati-
on af Dyrenes Vagtcentral v/Wiingaard).  
 
Indkøb af udstyr (lygter) 
Ulrik Lorentzen modtog materiale og vil undersøge muligheden for ind-
køb via Styrelsen til favorabel pris.  
 
Udvalgets arbejde og samarbejde med Sekretariat 
Pkt. er udenfor referat.     
 

04-01-12 Økonomi og Sekretariatets Arbejdsprogram for 2012 (bilag 3 , 4) 
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Sagsfremstilling:   På mødet gennemgås budgetopfølgning pr. 30/11-2011 (bilag 3 efter-
sendes),  udkast til Sekretariatets arbejdsprogram samt 

  budget for 2012 (bilag 4). 
  
Indstilling: Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Endvidere 

ønskes udvalgets bemærkninger til udkast til arbejdsprogram samt 
budget for 2012.  

 
Beslutning: Budgetopfølgning blev gennemgået og taget til efterretning. Formanden 

påpegede dog det uheldige i, at budgettet for 2011 var blevet fremsendt 
så sent. Udtrykte ønske om, at budget fremover blev fremlagt på febru-
ar mødet, og hilste velkomment at dette var sket i år.  

 Mads Flinterup gennemgik budget 2012’s fire hovedpunkter, der var 
udarbejdet på baggrund af visse forudsætninger. Påpegede endvidere at 
det havde været nødvendigt at nedsætte rammebeløbet for lokalmøder 
til kr. 200,-/hundefører. Endvidere blev det påpeget, at der bør afsættes 
midler til hundeførerrepræsentantens kørselsudgifter. Budgettet revide-
res iht. ovennævnte bemærkninger.  

 Flere udvalgsmedlemmer gav udtryk for, at det nuværende budget var 
for snævert, og der bør arbejdes på, at skaffe flere midler fra rekviren-
terne (jægerne/trafikanterne). Formanden gav tilsagn om at arbejde po-
litisk for sagen. Sekretariatet udarbejder et notat omkring fremtidig be-
hov for tøj/pejl til støtte herfor.  
Ulrik Lorenzen undersøger i Styrelsen, hvad der her kunne være af mu-
ligheder for et yderligere tilskud til schweissregistret. Der var enighed 
om, at have plan og argumenter klar til næste Schweissudvalgsmøde, så-
ledes at budgettet for 2013 evt. kan rumme ekstra aktiviteter (pejl/tøj 
m.v.).  

 
 
05-01-12 Trafikarbejdsgruppens fremlæggelse af analyse (bilag 5) 
 
Sagsfremstilling: Sagsfremstilling samt bilag eftersendes. Status for Trafikarbejdsgrup-

pens arbejde (bilag 5) blev fremsendt pr. mail til udvalgets medlemmer 
mhp drøftelse.  

 
Indstilling: Til drøftelse. 
   
Beslutning: Kirsten Skovsby gav som formand for gruppen en kort redegørelse for 

gruppens arbejde og begrundelse for, at arbejdet endnu ikke var tilen-
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debragt. Udvalget opfordrede herefter arbejdsgruppen til at færdiggøre 
arbejdet, da der nu var afsat midler i indeværende budget. Sekretaria-
tet behandler det indsamlede materiale og udarbejder en analyse her-
af. Derefter afholdes et arbejdsgruppemøde mhp endelig færdiggørelse 
af en indstilling til Naturstyrelsen. Hundeførerne orienteres på kom-
mende stormøde.  

 
06-01-12 Arbejdsgruppe (faglighed, kvalitet og synlighed) (bilag 6) 

 
Sagsfremstilling:  På baggrund af drøftelser på sekretariatsmødet den 12. januar2012 er 

der udarbejdet udkast til nyt kommissorium med henblik på fremlæg-
gelse for udvalget. Udkast til kommissorium (bilag 6) fremsendes inden 
mødet. Fremsendt v/mail den 2. februar.  

 
Indstilling:   Udvalget anmodes om bemærkninger til det fremsendte udkast.  
  
Beslutning:  Det blev drøftet, hvorvidt der stadig var behov for ovennævnte ar-

bejdsgruppe. Med baggrund i Schweissudvalgets handlingsplan ønskede 
man at fastholde fokus på emnet. 

 
 John Pedersen er formand for arbejdsgruppen. I samarbejde med se-

kretariatet udarbejdes endelig udkast til kommissoriet til behandling på 
mødet i september 2012. 

 
 
07-01-12  Koordinatormøde og Stormøde (bilag 7) 

 
Sagsfremstilling: Der afholdes koordinatormøde på Kalø den 17. februar samt Stormøde 

for alle legitimerede schweisshundeførere på Fyn lørdag den 3. marts. 
På mødet gennemgås sekretariatets udkast til dagsorden for koordina-
tormøde samt program for stormødet.  

 
Indstilling: Udvalget anmodes om bemærkninger samt forslag til evt. yderligere 

pkt. 
 
Beslutning:  Koordinatormøde:  
 Der blev pointeret, at der er tale om 2 typer af koordinatormøder;  

1. et fagligt orienterende møde (februarmødet) 
2. Indstillingsmøde (augustmødet) 
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Udvalget, der inviteres til begge møder, anmodede om, at udvalget er 
orienteret om samtlige dagsordenpkt., inden disse fremlægges på ko-
ordinatormøderne.  
John Pedersen oplyste, at koordinatorerne ønskede et  internt møde 
den 17. februar fra kl. 12.00 – 13.00, hvor der skal være valg til koordi-
natorposten i udvalget. De tilstedeværende medlemmer tilkendegav, at 
de deltog i koordinatormødet.  
Det fremsendte udkast til dagsorden til koordinatormødet blev gen-
nemgået. Forslag om ændring af mødestruktur ønskes ikke sat på den 
kommende dagsorden.  
Stormøde:  
Der var ingen bemærkninger til programmet for stormødet.  

 
 
08-01-12 Eventuelt  

 Rune Rübner-Petersen fremlagde ønske om, at udvalget fremover blev 
orienteret, når hundeførere udtræder af registret samt oplyst om evt. 
begrundelse herfor.  

  
 

Fastlæggelse af kommende 
møder 

  

 Mødedato Mødested 

Schweisskoordinatormøde Fredag den 17. februar 2012 kl. 13.00 Kalø, Rønde 

Stormøde Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.30 xx, Fyn 

Schweisskoordinatormøde Tirsdag den 21. august 2012 kl. 13.00 Kalø, Rønde 

Schweissudvalgsmøde Fredag den 14. sept. 2012 kl. 13.00 På Fyn 


