Referat fra Schweiss-sekretariatets
Stormøde for legitimerede hundeførere den 28. februar 2015
Sted: Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
I mødet deltog et stort antal legitimerede schweisshundeførere samt Schweiss-sekretariatet.
Lars Jensen, Danmarks Jægerforbundet var inviteret som gæst.
Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen bød velkommen og tilføjede, at Sekretariatets ambition med stormøderne
er at gøre disse så vedkommende som muligt. Derfor modtages fortsat meget gerne dagsordenpunkter fra
hundeførerne, hvilket der helt generelt er en mangelvare.
Nyt fra Sekretariat:
Fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere
Ulrik Lorenzen introducerede det fremsendte bilag omkring Sekretariatets udkast til en fremtidig procedure
for rekruttering af nye hundeførere. Formålet er bl.a. at gøre optagelsesproceduren mere gennemskuelig
samt sikre en offentlig tilgængelig dokumentation af sekretariatets forvaltning af området.
Serviceeftersynet er tænkt foretaget i flere tempi: første trin er optagelsesproceduren af nye hundeførere,
senere vil opdatering af procedurer for hhv. bedømmerseminar og egnethedsprøven følge efter. Input er
stadig velkomne.
Udkast til ovennævnte arbejdspapirer har været drøftet på hhv. Schweissudvalgs- og koordinatormøder, og
der er modtaget input fra Dansk Schweisshundeforening og enkelte regioner.
Ulrik Lorenzen opfordrede herefter de fremmødte til at komme med bemærkninger til det fremlagte
procespapir med tilhørende bilag (Ansøgningsskema og Egenkontrolskema) og fremhævede, at der var tale
om udkast.
Der var positive tilkendegivelser om at formalisere bedømmelsen af kvalifikationstesten. Det blev ligeledes
taget positivt imod, at der var lagt op til at tydeliggøre at fokus i forhold til nye kolleger, helt entydigt ligger
på den samlede ekvipages formåen. Der blev dog udtrykt skepsis overfor, hvorvidt en sådan vurderes at
kunne lægges over på de enkelte bedømmere. Sekretariatet fremhævede, at en ny bedømmelse af
kvalifikationstest ikke ville komme på tale før, der har været en grundig drøftelse med bedømmerne.
Sekretariatet noterede sig en generel positiv stemning til de foreslåede ændringer til ansøgningsskemaet,
hvor der bl.a. lægges større vægt på personlige egenskaber. Med hensyn til indførelse af et egenkontrolskema for eksisterende schweisshundeførere, mhp at klarlægge behovet for nye hundeførere på kort sigt,
noterede Sekretariatet sig de indkomne input. Flere hundeførere udtrykte positive tilkendegivelser, dog

herskede der usikkerhed om skemaets anvendelse. Der var generelt opbakning til, at skemaet kunne være
med til at stille nogle af de spørgsmål, som kan være med til at skærpe den enkelte hundeførers egen
forståelse på en selvkritisk måde. Der var mindre klarhed om, i hvilken kreds denne indsigt skulle deles og
ikke mindst være tilgængelig.
Sekretariatet noterede sig de indkomne bemærkninger og arbejder herefter videre med udkastet til den
fremtidige procedure ved rekruttering af nye hundeførere mhp behandling på Schweissudvalgets næste
møde den 7. april d.å. Således forventes en ny procedure at kunne træde i kraft i forbindelse med optagelse
af de nye hundeførere i oktober d.å.
Informationsmateriale
En netop udarbejdet informationsfolder omkring schweissarbejdet blev præsenteret på mødet. Folderen er
trykt i 20.000 eksemplarer. Endvidere er der fremstillet roll up’s i forskellige størrelser, der kan udlånes til
brug ved messer o.lign. Informationsmaterialet kan rekvireres hos Sekretariatet. Folderen er markedsført
via DJ’s og Naturstyrelsens kanaler.
Til dette års Vildtinformation har Schweiss-sekretariat bidraget med en artikel, der belyser emnet: Den
stigende kronvildtbestand/nye kronvildtjægere.
Sidste år kunne Registret fejre 40 år jubilæum. Der planlægges en markedsføringsdag i foråret, tænkt dels
som en profilering af registret, herunder ønske om politisk bevågenhed dels som en markering af jubilæet.
Fremtidig organisering m.v.
Den fremtidige organisering af schweiss-området går desværre langsomt. Den nuværende
sekretariatsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, der udløb ved årsskiftet, er foreløbig
forlænget med ½ år. Der arbejdes ligeledes i Naturstyrelsen på en ny konstruktion/sammensætning af
Schweissudvalget, bl.a. med henblik på at få ansvarlige organisationer omkring påkørselsproblematikken
inddraget. Endvidere ønsker Naturstyrelsen at få ændret udvalgets funktion, så det ikke som i dag kommet
til at fremstå som en uheldig sammen blanding mellem et Samarbejdsudvalg og et Brugerråd.
Eftersøgningssæson 2014/15
Mads Flinterup præsenterede tal fra eftersøgningssæsonen 2014/15, der byder på nye
eftersøgningsrekorder. Trafikeftersøgningerne steg med 7% i forhold til 2013. Mængden af
jagteftersøgninger steg med 1% i forhold til den tidligere rekord fra 2013/14.
Det stigende antal trafikeftersøgninger blev debatteret, og der var enighed om vigtigheden af at få
vejmyndighederne inddraget i problematikken, da det er her ansvaret for de påkørte dyrs skæbne ligger.
Der blev endvidere fra Sekretariatet viderebragt en påmindelse fra Dyrenes Vagtcentral omkring til-/og
framelding til Dyrenes Vagtcentral, idet de fortsat alt for ofte oplever at ringe forgæves.
En stigning i jagteftersøgningerne kan vidne om, at jægerne er blevet bedre til at rekvirere en hundefører
ved den mindste tvivl.
Dette års afrapportering kan ses her: Eftersøgningssæsonen 2014/15 | Schweiss Registret

Pas på jer selv under eftersøgninger:
Efter en kort kaffepause orienterede Mads Flinterup kort om en dramatisk hændelse, hvor en hundefører
under ulykkelige omstændigheder havde mistet sin schweisshund og selv sammen med rekvirenten havde

været i overhængende livsfare. Denne hændelse bør give anledning til refleksion og dermed en opfordring
til frem for alt at huske på egen sikkerhed, når man rekvireres til eftersøgninger.
På baggrund af en uheldig sag, hvor en schweisshundefører/-hund var blevet idømt straf i henhold til
Hundeloven, orienterede hundefører Jørgen Olsen om den aktuelle sag. Dette som en påmindelse om, at
der i samfundet er nogle forventninger - også til schweisshundeførere! Der er dog en generel opfattelse af,
at Politiet har stor forståelse for hundeførernes arbejde.
Indlæg v/Danmarks Jægerforbund
Lars Jensen, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund og Jægerforbundets repræsentant i
Schweissudvalget overbragte en hilsen til hundeførerne fra formand Claus Lind Christensen, der desværre
var forhindret i at deltage i Stormødet. På hans vegne takkede han for hundeførernes store indsats i
Registret og for det gode samarbejde med Naturstyrelsen og Schweiss-sekretariatet.
Også på egne vegne takkede Lars Jensen hundeførerne: ” I har et rigtig godt omdømme – det er det, jeg
hører jævnligt fra vore medlemmer, men også fra ikke-jægere, der får kendskab til jeres vigtige arbejdet via
udstillinger m.v. Forslaget om en form for egen-kontrol ser jeg som en spændende ide – det er altid vigtigt
med selverkendelse; langt det meste af jeres arbejde er fortræffeligt, men noget kan måske gøres endnu
bedre. Det er vigtigt for registrets renommé, at I leverer et professionelt arbejde hver gang – den gode
oplevelse breder sig som ringe i vandet. ”
Efter dette indlæg udtrykte flere hundeførere utilfredshed med Jægerforbundets manglende vilje til at tage
ansvar for de jægere, som ikke rekvirerer en schweisshundefører – specielt i visse områder. Problemet var
blevet påpeget overfor Jægerforbundet flere gange både på tidligere Stor- og Schweissudvalgsmøder.
Lars Jensen noterede sig disse synspunkter, som han dog ikke umiddelbart var enig i. Nævnte bl.a.
Jægerforbundets PR for den nye informationspjece samt diverse artikler i JÆGER med opfordring til
jægerne om at rekvirere schweisshunde, som gode eksempler på, at der fra Jægerforbundets side løbende
forsøges at gøre opmærksom på problemet. Et ønske om en øget oplysningskampagne over for jægerne
omkring problematikken vil blive viderebragt til Schweissudvalget og Jægerforbundet.
Valg af hundeførerrepræsentant til Schweiss-udvalget
I henhold til forretningsordenen for Naturstyrelsens Schweissudvalg var der i år valg til hundeførerrepræsentantposten, idet Lars Knudsen, der har beklædt posten i to perioden ikke genopstiller. Efter en
kort præsentation fra de tre opstillede kandidater: Leif Stonor Nielsen, Stig Jensen og Jan Buch Jacobsen gik
forsamlingen over til afstemningen.
Valget faldt på Stig Jensen, Græsted (region 9), der nu indtræder som hundeførerens repræsentant i
Schweissudvalget.

