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Schweiss-sekretariatet 

Ref. MACLE 

Den 10. februar 2017 

 

Referat for Koordinatormøde 01-17 

 

Tid: Fredag d. 10. februar 2017 

 Formøde kl 9.00-11.00 

 Koordinatormøde (inkl. frokost) kl. 11.00-15.00  

Sted: 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 

Claus Lind Christensen Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 

Stig Jensen Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant 

Rune Rübner-Petersen Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening 

Norbert Ravnsbæk Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 

 Ulrik Lorenzen Sekretariatet (Naturstyrelsen) 

 Marie Fangel Cleemann Sekretariatet (Naturstyrelsen) 

 

Afbud: Jim Hugo Vilhelmsen Område 10 - Koordinator 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Ulrik Lorenzen bød velkommen.  

 

2. Godkendelse af referat fra Koordinatormøde 02-16 

Referatet fra koordinatormøde 02-16 blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Sekretariatet indstillede, at punktet slettes fremover, da referat fra møderne er blevet godkendt og 

offentliggjort før afholdelse af kommende møde. Dette blev vedtaget. 

 

3. Orientering fra Schweissudvalg og sekretariat 

Schweissudvalget havde ingen punkter til orientering. Sekretariatet orienterede om aktuelle sager. 
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Ny struktur i Miljø- og Fødevareministeriet 

Per 1. februar 2017 trådte en ny organisering i  kraft i Miljø- og Fødevareministeriet for at skabe en 

sammenhængende organisering efter sammenlægningen af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015.  

 En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for 

Vand- og Naturforvaltning. Miljøstyrelsen er bl.a. myndighed på jagt- og 

vildtforvaltningsområdet. 

 En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og 

Kystdirektoratet. Naturstyrelsen varetager efter aftale med Miljøstyrelsen den daglige drift 

af Schweiss-registret. 

 NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen. 

 

Den daglige drift af Schweiss-registret påvirkes ikke væsentligt af ændringerne. 

 

Status for forsikring  

 Miljøstyrelsen forventer at etablere en varig erstatningsordning i stedet for den nuværende 

kulanceordning under Dansk Jagtforsikring A/S, der ophører den 1. april 2017. Det 

forventes, at den fremtidige ordning vil dække hændelser, der indtræffer  ifm. eftersøgninger 

eller træning af legitimerede schweisshunde. Det betyder i praksis, at der sigtes mod en 

erstatningsordning, der yder erstatning for døde og invaliderede schweisshunde, og som 

refunderer udgifter til dyrlægebehandling efter regning. Miljøstyrelsen forsøger, i rammerne 

for den fremtidige ordning, i muligt omfang at efterkomme de ønsker, forsikringsgruppen 

har præsenteret. 

 Ansvarsforsikringen, der blev tegnet i marts 2016, er stadig gældende. 

 Naturstyrelsen arbejder på at få opdateret oversigten over forsikringsdækning af 

schweisshundeførerne.  

 Miljøstyrelsen undersøger løsningsmuligheder for spørgsmålet omkring eftersøgning af 

vildsvin under hegn. Gældende regler er, at vildsvin under hegn ikke er "vildt", og dermed 

ikke er omfattet af jagt- og vildtforvaltningsloven og underliggende bekendtgørelser. 

 

Schweissdragten i udbud i 2017 

Sekretariatet er i gang med at planlægge, at schweisshundeførernes tøj skal i udbud, for at leve op 

til gældende regler. I den forbindelse får sekretariatet brug for 2-3 hundeførere til at bidrage med 

input til krav og senere test af tøjet.  

 

Koordinatorerne bakkede op om dette, og sekretariatet sender en mail til koordinatorerne, når 

processen er nået til at skulle inddrage hundeførerne. 

 

Personalesager (lukket punkt) 

Sekretariatet orienterede i fortrolighed om verserende sager, og koordinatorerne fik fremlagt de 

forløb, sekretariatet har behandlet i tiden siden seneste møde. Koordinatorerne bakker op om 

sekretariatets håndtering af sagerne. 

 

Henvendelse til sekretariatet med spørgsmål om regelfortolkning ift. våbenlovgivning 

Sekretariatet har fået en henvendelse om hvorvidt hundeførernes våbentilladelse er 5- eller 10-

årig. Naturstyrelsens jurister undersøger sagen, men det umiddelbare svar er, at 

schweisshundeførerne i våbenlovens forstand er at anse som jægere, og derfor hører under § 6 d, 

stk. 2, og kan få udstedt våbentilladelser med en gyldighedstid på 10 år.  

 

 



 

 

3 

4. Feedback fra koordinatorer om hundeførere optaget i 2016  

Der afholdes obligatorisk 1-dags kursus d. 22. marts, og koordinatorerne gav tilbagemeldinger om 

de fem nye hundeførere, der blev optaget i 2016. 

 

5. Forberedelse af optagelsesprocessen 2017 

Mødedeltagerne drøftede optagelsesprocessen for 2017, samt generelle overvejelser ift. optagelse 

af nye hundeførere i Schweiss-registret.  

 

Der kom bl.a. følgende forslag og synspunkter fra forskellige koordinatorer ift. behov: 

 Opgørelser over eftersøgninger per hundefører fordelt på kommuner, da en hundefører ikke 

altid foretager eftersøgninger i lokalområdet. 

 Behovsudmeldingen kunne gøres mere specifik end på kommunebasis, da der kan være 

forskel på behov i forskellige dele af kommunen. 

 Samarbejde med DVC for at få afdækket problemområder ift. trafikeftersøgninger – hvilke 

områder er det svært at rekvirere hundeførere til trafikeftersøgninger. 

 Fortsat brug af statistik ift. behovsanalyse – parametre kan være hundefører og hunds alder, 

antal eftersøgninger samt antal eftersøgninger i forhold til vildtudbyttestatistikken. 

 Der kan være stor modstand fra eksisterende hundeførere imod at få nye ind, men erfaringen 

viser, at når der kommer nye hundeførere ind i et område, kan det skabe flere eftersøgninger. 

 Det er en lang proces at få nye hundeførere ind, så generationsskiftet skal startes i god tid. 

 

Koordinatorgruppen drøftede også, hvordan man bedst når ud til potentielle, nye hundeførere.  

Her kom ideer som annoncering på Jægers lokalsider, Jægernyt m.m. på banen. Der kommer en 

artikel i Jæger i aprilnummeret med fokus på, hvordan man bliver optaget i Registret, og hvilke 

forventninger, der stilles til en schweisshundefører. Der skal lægges stor vægt på, at det er 

ekvipagen, der vurderes. Det er ikke nok at have en god hund. 

 

Deadline for ansøgninger er d. 1. juni 2017. 

 

6. Opdatering af schweiss.dk 

Sekretariatet orienterede om de kommende ændringer på schweiss.dk. 

 

Nyt intranet/SchweissNET 

Koordinatorerne har efterspurgt en intern debatside til legitimerede schweisshundeførere. 

Sekretariatet har nu fået udviklet et intranet for hundeførerne med en intern debatside, samt 

mulighed for interne beskeder fra sekretariatet til hundeførerne. Intranettet hedder SchweissNET, 

og er blevet testet af fem koordinatorer, der alle bakker op om det. Derfor lanceres intranettet på 

stormødet, hvorefter alle legitimerede hundeførere vil få adgang. Man skal blot logge ind som 

sædvanligt på schweiss.dk, hvorefter intranettet vil blive synligt.  

 

Sekretariatet havde udarbejdet et udkast til spilleregler for den interne debatside, og 

koordinatorerne bakkede op om dette. Spillereglerne vil blive lagt på intranettet, og hundeførerne 

forventes at følge disse. 

 

Udvidet indberetningsskema for trafikeftersøgninger 

Sekretariatet har siden foråret 2016 arbejdet på at lave en løsning, der lever op til krav fra SKAT og 

Rigsrevisionen ift. udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, og samtidig er så enkel som mulig for 

hundeførerne. I efterår og vinter 2016 har 15 hundeførere (herunder alle koordinatorer) testet det 

udvidede system, og givet tilbagemeldinger til sekretariatet. Ændringsforslag er blevet indarbejdet 

i systemet, og sekretariatet bad koordinatorerne om en sidste tilbagemelding ift. systemet. Der var 



 

 

4 

ikke yderligere kommentarer, og sekretariatet præsenterer derfor det udvidede system på 

stormødet, hvorefter det vil træde i kraft.  

 

Koordinatorerne blev præsenteret for to dokumenter i den sammenhæng: "Regler for udbetaling af 

kørselsgodtgørelse for schweisshundeførere" og "Vejledning til indberetning af trafikeftersøgning 

på schweiss.dk". Der var ingen kommentarer hertil, og disse vil blive lagt på intranettet, når det 

udvidede system træder i kraft. 

 

De primære ændringer er, at kilometerantal bliver automatisk udregnet via en ruteberegner, og at 

man, for at få udbetalt kørselsgodtgørelse, skal oplyse journalnummer fra DVC eller Falck og/eller 

rekvirentens telefonnummer.  

 

Schweiss-sekretariatet er pålagt at føre en effektiv kontrol med, at der ikke foregår misbrug af 

kørslen til private formål. Dette gøres ved at foretage stikprøver i forbindelse med den halvårlige 

udbetaling stikprøver, der har til formål at eftervise, at schweisshundeførerne er blevet rekvireret 

til eftersøgningerne. Derfor skal hundeføreren, for at kunne få udbetalt kørselsgodtgørelse for en 

trafikeftersøgning, oplyse journalnummer fra DVC eller Falck og/eller rekvirentens 

telefonnummer. 

 

Koordinatorerne bragte på bane, at der kan opstå situationer, hvor man ikke får oplyst hverken 

journalnummer eller rekvirentens telefonnummer. Sekretariatet henvender sig til DVC og beder 

dem sikre, at de oplysninger altid bliver videregivet til hundeføreren. 

 

7. Præcisering af regler 

Mødedeltagerne drøftede tre  spørgsmål ift. gældende regler med henblik på at få præciseret 

reglerne. Her nævnes de væsentligste argumenter, og en præcisering af reglerne udformes af 

sekretariatet og sendes til kommentering hos koordinatorgruppen, inden den lægges på 

SchweissNET. 

 

Hvor mange hundeførere kan være registreret med samme hund?  

Der blev lagt op til, at der ikke skal være en grænse for, hvor mange hundeførere kan være 

registreret med samme hund. Det blev drøftet, om det kunne give bøvl for hundeførerne ift. hvem 

der skal bruge hunden hvornår, men man blev enige om, at der ikke skal være en fastsat grænse. 

Der kan være gode argumenter for, at flere hundeførere er registreret med samme hund, og det vil 

altid være hundens ejer, der bestemmer.  

Det understreges samtidig, at hvis man bliver optaget med en anden hundeførers hund, nulstiller 

det ikke prøvekontoen.  

 

Regler for hundefører, der midlertidigt er ude af registret.  

En hundefører, der er midlertidigt ude af registret, jf. Procedure for optagelse af ny hund i 

Schweissregistret § 1, stk. 3, er ligestillet med aktive, legitimerede hundeførere i den 2-årige 

periode. Argumentet herfor er, at det kun er en fordel, at hundeføreren kan holde sig opdateret og 

vedblive en del af det lokale samarbejde, indtil vedkommende indenfor den 2-årige periode får en 

ny hund i registret. 

 

Hvornår slettes en hund af registret pga. alder? 

Iflg. reglerne tages en hund ud, ved udgangen af det kalenderår, hvor den fylder 12. Det håndteres 

i praksis ved at hunden træder ud af registret ved udgangen af jagtsæsonen. 
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8. Efteruddannelsesforløb for schweisshundeførerne 2017 

Sekretariatet er i gang med at planlægge et forløb i 2017 for samtlige schweisshundeførere. 

Formålet er at skabe et fælles afsæt for at bibeholde og forbedre et godt samarbejde i registret. De 

fleste hundeførere har allerede et rigtig godt samarbejde, men der kan af forskellige årsager opstå 

konflikter og dårligt samarbejdsklima i et lokalt område, og det kræver løbende og fortsat fokus at 

undgå eller minimere disse tilfælde. Det skal være attraktivt for nye hundeførere at søge optagelse, 

og ingen hundeførere skal forlade registret pga. dårlig trivsel. 

 

Koordinatorerne inddrages ved et koordinatorseminar, der afholdes d. 15. marts, hvor 

koordinatorerne og sekretariatet sammen skal drøfte og klarlægge rammer og spilleregler for 

samarbejde i registret og med rekvirenter, naboer m.fl. Herefter afholdes en række regionale 

aftenmøder, hvor alle hundeførere inviteres til at deltage og få en dialog om det lokale samarbejde, 

hvordan forstår den enkelte hundefører spillereglerne, og hvad betyder de konkret i hverdagen. 

For at få så meget som muligt ud af møderne og få en god dialog, inddrages en ekstern konsulent 

til at styre forløbet.  

 

Koordinatorerne bakker op om forløbet, og bidrager så vidt muligt til planlægning og booking af 

lokaler m.m. Processen præsenteres på stormødet 2017 og hundeførerne indkaldes til møderne. 

 

Sekretariatet har fået en ekstrabevilling af Miljøstyrelsen til dette forløb. 

 

9. Drøftelse af trafikeftersøgninger 

På opfordring fra koordinatorerne drøftede man forskellige aspekter i forbindelse med 

trafikeftersøgninger. 

 

Aflivningsopgaver er Falcks opgave. Schweisshundeførerne kan ikke i regi af Schweiss-registret 

tage sig af sådanne opgaver. Sekretariatet indskærper overfor Dyrenes Vagtcentral, at de skal være 

opmærksomme på, ikke at rekvirere en schweisshundefører i disse situationer. Der er også behov 

for at indskrænke gråzonen for, hvornår det er Falck og hvornår det er en schweisshundefører, der 

skal løfte en opgave. Hvis Falck ikke kan løfte opgaven, er det ikke noget, sekretariatet kan løse. 

Hvis der viser sig at være et generelt problem, vil sekretariatet gøre Miljøstyrelsen opmærksom på 

problemstillingen. 

 

Dertil kommer, at flere hundeførere igennem koordinatorerne har fremført et ønske om 

honorarbetaling for trafikeftersøgninger. Antallet af trafikeftersøgninger er stigende, og det er et 

stort pres for nogle hundeførere. Det er ofte om natten, det er på trafikerede veje og det kan være 

halvfarligt. Sekretariatet er opmærksom på ønsket, og vil videregive det til Miljøstyrelsen og 

forsøge at få ønsket og overvejelserne inddraget i det fremadrettede arbejde med at involvere 

trafikmyndigheder og trafikanter i opgaveløsningen omkring påkørsler. 

 

Koordinator for område 4 fremførte, at alle hundeførere i region 4 er tilhængere af, at 

schweisshundeførerne overtager de opgaver, som Falck i dag varetager, fordi de ikke varetages 

optimalt, og det kan belaste Schweiss-registrets image. Betingelsen er, at de beløb, som Dyrenes 

Beskyttelse i dag betaler til Falck, overføres til en fond, som styres af en fondsbestyrelse valgt af 

schweisshundeførerne. Pengene fra fonden kan anvendes til hjælpemidler, vaccinationer m.m. 

Hundeførerne i region 4 er imod betaling direkte til hundeførerne. 

 

På mødet drøftede man de hundeførere, der ikke er til rådighed for trafikeftersøgninger. Der var 

enighed om, at alle hundeførere skal bakke op om trafikeftersøgninger. Der kan være lokale aftaler 

hundeførere imellem, og det er helt acceptabelt. Men er der ikke det, kan det ikke accepteres, at en 
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hundefører ikke i et rimeligt omfang står til rådighed for trafikeftersøgninger. Når man bliver 

optaget i Schweiss-registret ved man, at trafikeftersøgninger er en del af opgaven. På opfordring 

fra koordinatorerne tager sekretariatet fat i at undersøge, om der er hundeførere, der ikke er til 

rådighed. Er der det, kontakter sekretariatet koordinatoren, og herefter hundeføreren, hvis der er 

problemer.  

 

 

10. Møder og kurser 2017 

Sekretariatet orienterede om møder og kurser i 2017 og indkaldte input til indhold fra 

koordinatorerne. 

 

11. Evaluering af sekretariatets første år i Naturstyrelsen 

Sekretariatet præsenterede kort hovedemnerne fra det første år i Naturstyrelsen. Fokus i 2016 har 

for sekretariatets vedkommende været på sikker drift og formelle og administrative opgaver, så 

hundeførerne har så god en opbakning som muligt. Det gælder fx tilpasning af kørselsgodtgørelse 

til hundeførerne efter gældende regler, tilpasning til Naturstyrelsens systemer, forsikring af 

hundeførere og hunde m.m. Dette vil fortsat i 2017 være i fokus. Samtidig er der opgaver, der kører 

som de skal, og sekretariatet har efterhånden haft mulighed for at møde mange af hundeførerne til 

møder og kurser. Og det sker også i 2017, hvor der både er de faste kurser og møder, og også 

efteruddannelsesforløbet.  

 

Sekretariatet efterspurgte feedback fra koordinatorerne, og der blev udtrykt opbakning til 

sekretariatets opgaveløsning. 

 

12. Forslag om afholdelse af 45-års jubilæum for Schweiss-registret 

Sekretariatet ønskede en drøftelse af, om der var ønske om afholdelse af jubilæum for Schweiss-

registret. Koordinatorernes generelle holdning var, at der skal holdes et 50-års jubilæum, men det 

blev foreslået, at der holdes et 45-års jubilæum til at markedsføre registret. Sekretariatet går videre 

med tanken, og laver en grovskitse til efterårets koordinator- og udvalgsmøder.  

 

13. Fremtidige stormøder 

Koordinatorerne drøftede formatet for stormøder fremadrettet. Der var opbakning til at revurdere 

formatet, så vi sikrer stor opbakning til fremtidige stormøder evt. som heldagsmøder med fagligt 

indhold. Det kunne evt. drøftes på de kommende workshops. Sekretariatet laver et udkast til 

fremtidig format, som koordinatorerne kan give tilbagemeldinger på.  

 

14. Drøftelse af økonomiske retningslinjer for koordinatorerne  

Koordinatorerne har efterspurgt klarere retningslinjer for refundering af udgifter for 

koordinatorerne. Sekretariatet reviderer retningslinjerne, og sender udkast til kommentering hos 

koordinatorerne. 

 

15. Skabelon/dagsorden for afholdelse af lokalmøder 

Koordinatorerne drøftede behovet for en skabelon til dagsorden for afholdelse af lokalmøder. Der 

er forskel på, om man laver referater og hvad dagsordenen indeholder.  

 

Sekretariatet laver udkast til dagsorden, og sender udkast til kommentering hos koordinatorerne. 

En eventuel skabelon til dagsordener skal ses som en mulighed for koordinatorerne, ikke et krav. 

 

16. Eventuelt 
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Koordinatorerne spurgte til status på streamers, og Claus Lind Christensen kunne berette, at 

Danmarks Jægerforbund er i gang, og han forventer at kunne præsentere status på stormødet. 


