Schweiss-sekretariatet
Ref. MACLE
Den 9. september 2016

Referat for Koordinatormøde 02-16

Tid:
Sted:

Fredag d. 26. august 2016 kl. 13.00-17.00 (internt møde kl 10.30-12.30)
Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Deltagere:

Søren Povlsen Kibsgaard
Område 1 - Koordinator
Jan Nedza
Område 2 - Koordinator
Henrik Hedegaard
Område 3 - Koordinator
Flemming Thune-Stephensen Område 4 - Koordinator
Keld M. Pedersen
Område 5 - Koordinator
Henrik Jesper Nielsen
Område 6 - Koordinator
Leif Stonor Nielsen
Område 7 - Koordinator
Viggo Vind
Område 8 - Koordinator
Jim Schou Larsen
Område 9 - Koordinator
Stig Jensen
Schweissudvalg/Hundefører-repræsentant
Rune Rübner-Petersen
Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening
Ulrik Lorenzen
Naturstyrelsen
Marie Fangel Cleemann
Sekretariatet (Naturstyrelsen)

Afbud:

Claus Lind Christensen
Norbert Ravnsbæk
Jim Hugo Vilhelmsen

Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Område 10 - Koordinator

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ulrik Lorenzen bød velkommen. Der er nye koordinatorer i hhv. område 2, 8 og 10, og Norbert
Ravnsbæk har erstattet Lars Jensen som Danmarks Jægerforbunds 2. repræsentant.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Koordinatormøde 01-16
Referatet fra koordinatormøde 01-16 blev godkendt uden kommentarer.
Der blev spurgt til, om sekretariatet arbejder på et fællesmøde for alle, som omtalt på møde 01-16.
Mødet er stadig relevant, men planlægning er ikke iværksat endnu.
3. Afslutning af uddannelsesforløb for hundeførere optaget i 2014 og tidligere
Koordinatorerne gav tilbagemeldinger om hundeførerne optaget i 2014, samt en hundefører
optaget i 2012 med forlænget uddannelse, med henblik på disses afslutning af det 2-årige
uddannelsesforløb.
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Sekretariatet har noteret sig disse tilbagemeldinger, og vil i samarbejde med relevante
koordinatorer udarbejde en skrivelse til hundeførerne om uddannelsesforløbet. Denne skrivelse vil
blive sendt til hundeførerne inden 1. oktober.
4. Optagelse af nye hundeførere 2016
Optagelse af nye hundeførere sker på baggrund af Procedure for optagelse af nye hundeførere. Der
er i år modtaget 35 ansøgninger om optagelse i registret. Ansøgningerne blev behandlet på mødet
efter følgende fremgangsmåde:

Den enkelte koordinator oplyste kort om behovet i sit område og kendskab til den enkelte
ansøger. Endeligt oplyste koordinatoren, hvilke ansøgere han kunne anbefale til indkaldelse
til kvalifikationstest.

Repræsentanter fra Schweiss-udvalget gav herefter deres indstilling.

Baseret på koordinatorernes og Schweiss-udvalgets indstillinger, afgjorde Naturstyrelsen,
hvem der indkaldes til kvalifikationstest. Der blev indkaldt 6 hundeførere til
kvalifikationstest.

Sekretariatet udsendte hhv. indkaldelse til kvalifikationstest og afslag umiddelbart efter
mødet.
Det relativt lave antal, der er indkaldt til kvalifikationstest i år, skyldes flere ting, bl.a. at:

Flere ansøgere har potentiale for at komme i Registret, men vurderes at have behov for et
eller flere år for at få mere erfaring og få opbygget lokalt samarbejde med legitimerede
schweisshundeførere.

Der er i år ikke tilfælde, hvor flere ekvipager indkaldes til test i samme område, hvor der kun
er behov for én ny hundefører. I 2015 var der flere sådanne tilfælde.

Manglende behov i de områder, hvor ansøgerne bor.

Manglende jagtlig erfaring.

Manglende lokalt samarbejde med legitimerede schweisshundeførere.
Antallet af ansøgere, der indkaldes til test, er altså ikke et signal om, at der generelt fremadrettet
ønskes optaget færre hundeførere i Registret. Det er et øjebliksbillede fra dette års
optagelsesrunde, og det kan se forskelligt ud fra år til år.
5. Orientering fra Schweissudvalg og sekretariat
a) Status for erstatning af kulanceordningen med varig forsikringsløsning
Sekretariatet orienterede om status for erstatning af kulanceordningen med en varig
forsikringsløsning. Før sommerferien afholdtes et møde i den forsikringsgruppe, koordinatorerne
udpegede ved seneste møde, og holdninger og synspunkter fra dette møde er videreformidlet til
SVANA. Naturstyrelsen har en tæt dialog med SVANA om forsikringen, og afholder et møde i det
tidlige efterår om dette.
Der arbejdes på at forlænge ansvarsforsikringen, der blev tegnet for hundeførerne i foråret, som
en varig løsning. Forsikringen er relevant i tilfælde af, at en schweisshundefører er ansvarlig for
skade tilføjet personer eller ting under transport til/fra eftersøgning, under eftersøgning og ved
træning.
Koordinatorerne gav udtryk for et ønske om en forsikringsoversigt, når hele processen er i mål.
b)

Personalesager (lukket punkt)
Koordinatorerne blev orienteret om verserende personalesager.
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c)

Status på opdatering af schweiss.dk, herunder opfølgning på det udvidede indberetningsskema
for trafikeftersøgninger og intranet
Sekretariatet orienterede om status for opdateringen af schweiss.dk. Det udvidede
indberetningsskema ifm. trafikeftersøgninger er i brug i testgruppen af hundeførere, og der laves
rettelser i løbet af efteråret på baggrund af testgruppens tilbagemeldinger. Skemaet indføres til
samtlige hundeførere ved starten af næste udbetalingsperiode.
Udviklingen af et intranet er næste skridt, og den proces er sat i gang.
I forbindelse med, at man skal oplyse registreringsnummer ved trafikeftersøgninger for at kunne
få udbetalt kørselsgodtgørelse, har sekretariatet fået en henvendelse fra en hundefører om, hvad
det betyder, hvis man har en firmabil. Det er desværre ikke noget, sekretariatet kan svare på
generelt, men hvis en hundefører er i tvivl, anbefales vedkommende at tage kontakt til SKAT, for
at få en afklaring for den givne situation.

d)

Afrapportering af eftersøgninger i 1. halvår 2016 (bukkejagt/trafik)
Der har i bukkejagten 2016 været ca. 4.100 eftersøgninger, hvilket er lidt lavere end 2015. Antal
af trafikeftersøgningerne i 1. halvår er på samme niveau som 2015, med ca. 3100 eftersøgninger.

6. Planlægning af kommende møder
Koordinatorerne foreslog at afholde tre årlige koordinatormøder, hvor det ene kun omhandler
optagelse af nye hundeførere og afslutning af uddannelse. Derudover foreslog koordinatorerne, at
ansøgningsfristen for nye hundeførere rykkes til 1. juni 2017, så de har endnu bedre tid til at følge
op på ansøgerne. Sekretariatet imødekommer begge forslag.
Koordinatorerne fastsatte herefter mødedatoer for 2017, og mødetidspunktet for rykkes til om
formiddagen, som indskrevet i skemaet.
Møder i 2017
Udvalgsmøde 01-17
Koordinatormøde 01-17
Stormøde 2017
Koordinatormøde 02-17
Udvalgsmøde 02-17
Koordinatormøde 03-17

Mødetid
Fredag d. 10. februar kl. 11 (formøde kl. 9-11)
Søndag d. 26. februar 2017
Fredag d. 11. august kl. 9 (uden formøde) –
behandling af ansøgere og afslutning af uddannelse
Medio september
Fredag d. 22. september kl. 11 (formøde kl. 9-11)

Mødested

Fjeldsted Skovkro

7. Eventuelt
Koordinatorerne gav udtryk for et ønske om bedre samarbejde med politiet, da de oplever forskel
på hvordan lovovertrædelser håndteres. Derudover ønskes, at politiet har en liste over
legitimerede schweisshundeførere, så de kan sikre sig, at det er en legitimeret hundefører, der
ringer ind. Evt. ved oplysning af CPR-nr. Sekretariatet vil forsøge at følge op på dette, men det er
svært at ændre. Koordinatorerne bad samtidig om, at der bliver fulgt op på, hvem der skal melde
lovovertrædelser til politiet. Skal hundeføreren melde til politiet eller til NST? Dette vil
sekretariatet også følge op på.
Koordinatorerne gjorde opmærksom på, at der stadig er legitimerede schweisshundeførere, der
bliver rekvireret til egentlige aflivninger – typisk af Dyrenes Beskyttelse via Falck. Det
kan være pga. manglende skytter eller lang ventetid. Koordinatorerne forespørger,
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om schweisshundeførerne kan få lov at overtage aflivningsopgaverne. Dette emne sættes på
dagsordenen til det kommende koordinatormøde.
Koordinatorerne udtrykte også, at der er behov for streamers. Sekretariatet kunne oplyse, at det
blev drøftet på sekretariatets møde med Dyrenes Beskyttelse i foråret, og Dyrenes Beskyttelse
undersøger mulighederne for et genoptryk.
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