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Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget 
 

 
Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 – 11.30 
Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.  

Deltagere:  Claus Lind Christensen  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:  Lars Jensen  Danmarks Jægerforbund  

 
DAGSORDEN  
 
01-01-15   Godkendelse af dagsorden.  
 
 02-01-15   Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 02-14 (bilag) 
 
03-01-15   Orientering fra Formand 
 
04-01-15   Orientering fra Sekretariat 
 
05-01-15   Arbejdsprogram 2015 (bilag) 
  
06-01-15    Drøftelse af fremtidig optagelse af nye hundeførere (bilag) 
 
07-01-14    Input fra Schweissudvalget til hhv.  koordinator- og Stormøde  (bilag) 
 
08-01-15   Skader på Schweisshunde i tjenesten 
 
09-01-15   Efteruddannelse 2015 
 
10-01-15   Eventuelt 
  
 
                     
 

01-01-15  Godkendelse af dagsorden  
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Sagsfremstilling: Dagsorden er udsendt pr. mail den 28.  januar d.å. til Schweissudvalget. 

 
Indstilling:  Dagsordenen indstilles til godkendelse.  
 
Beslutning:  Godkendt. 
 
Kommunikation:  
 
 
02-01-15  Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 2-14 (bilag 1) 

 
Sagsfremstilling: Sidste møde blev afholdt den 15. september 2014.  Referatet har været 

rundsendt til Udvalget pr. mail den 19. september 2014. Der er ikke 
modtaget bemærkninger, og referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 
6. oktober 2014.  

 
Indstilling :  Til godkendelse.  
 
Beslutning :   Godkendt.  
 
 
03-01-15 Orientering fra Formand  

 
Sagsfremstilling: Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager.  
 
  
Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Orientering: Claus Lind Christensen orienterede om: 

o at Danmarks Jægerforbunds kredsformænd er opfordret til at invitere 
schweisskoordinatorer med til de kommende kredsmøder.  

o Anskydningsrapport fra DCE, Kalø er på vej. Flere 
schweisshundeførere har medvirket til rapporten, der bl.a. omfatter 
undersøgelser omkring anskydning af råvildt med hagl. Opfølgning 
samt markedsføring vil bl.a. ske i Jægerforbunds regi.  
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04-01-15 Orientering fra Sekretariatet  

 
Sagsfremstilling: Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager.  

a) Status for Udvalgets fremtidige organisering samt genforhandlingen 
af den nuværende Sekretariatsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks 
Jægerforbund (CLC) 

b) Informationsfolder (MF) 
c)  Relevante sager siden sidst (MF) 
d)  Afslutning Arbejdsprogram 2014 (MF) 
e)  Efteruddannelse 2015 (MF) 

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

a) Claus Lind Christensen oplyste, at Danmarks Jægerforbunds 
nuværende sekretariatsaftale med Naturstyrelsen er midlertidig 
forlænget for en ½ års periode. DJ presser på for snarlig afgørelse, 
og det forventes, at der snarligt foreligger en afgørelse.  

b) Sekretariatet har netop udarbejdet en informationsfolder omkring 
schweissarbejdet, der er trykt i 20.000 eksemplarer. Endvidere er 
der fremstillet roll up’s i forskellige størrelser, til brug ved messer 
o.lign. Informationsmaterialet kan rekvireres hos Sekretariatet. 
Folderen vil blive markedsført via DJ’s og Naturstyrelsens kanaler.   

c) Relevante sager siden sidst:  
Omkring Jægernes eftersøgningskorps kunne Ulrik Lorenzen oplyse, 
at de 8 hundeførere, der havde ansøgt om legitimering alle har 
modtaget afslag. Efterfølgende er der ansøgt om aktindsigt, hvilket 
er imødekommet; dette har ikke bragt nyt i sagen, der nu betragtes 
som endelig afsluttet.  
 
Sekretariatet har siden sidst behandlet et antal sager bl.a. omkring 
aflivning af råvildt ved trafikeftersøgning. Dette havde skabt stor 
mediebevågenhed og hundeførere opfordres til at udvise stor 
empati i disse situationer. Sekretariatet modtog på mødet 
opfordring til at inddrage dette emne i kurset for nye hundeførere.  
 
Derudover er der ydet rådgivning til hundeførere ved 
eftersøgninger, hvor der er sket overtrædelse af jagtlovgivningen 
samt behandlet en intern klage omkring manglende parathed m.v.  
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Endelig har Sekretariatet umiddelbart inden dette møde modtaget 
en mundtlig klage fra en rekvirent, der har følt sig forulempet og 
anklaget af en hundefører. Sekretariatet har anmodet om 
fremsendelse af en skriftlig klage, før sagen kan behandles.  

d) Arbejdsprogram og budget pr. 10/12-2014 blev uddelt. Mads 
Flinterup orienterede bl.a. omkring enkelte poster på 
aktivitetsbudgettet, der var udgået (bl.a. bedømmerseminar), samt 
om de ekstra bevilgede midler fra Naturstyrelsen, der var anvendt 
til indkøb af ekstra pejl udstyr. Der mangler i opgørelsen dog 
bogføring af enkelte bilag. 

e) Efteruddannelse: Mads Flinterup uddelte en bruttoliste over 
indkomne ønsker til efteruddannelse, som Sekretariatet havde 
noteret sig.   
Dette års efteruddannelse for legitimerede schweisshundeførere 
finder sted den 18. – 19. april i Nordsjælland. Sekretariatet arbejder 
på baggrund af bruttolisten på sammensætning af et program; der 
bl.a. vil indeholde en aftenekskursion v/distriktet.  
Sekretariatet arbejder videre med planlægning af et 
efteruddannelseskursus i Jylland omkring bueeftersøgninger.   

           

05-01-15 Arbejdsprogram 2015 (bilag 2) 

 
Sagsfremstilling: På nuværende tidspunkt er Arbejdsprogrammet endnu ikke fastlagt for 2015. 

Den endelige beløbsramme er ikke kendt. 
 
 Ud over den normale drift indarbejdes i 2015’s midler til: 
 

 Bedømmerseminar jfr. 06-01-15 

 Reparation af pejl 

 Supplering af eksisterende lagerbeholdning af dragter i udgåede 
størrelser 

 Markedsføringsdag af Schweiss-registret 
 
Indstilling: Til drøftelse.  
 
Beslutning: Da en ny Sekretariatsaftale endnu ikke er på plads, er den endelige 

beløbsramme ukendt. Sekretariatet har derfor udarbejdet et arbejdsprogram 
for 2015 på baggrund af sidste års bevilling – dog er en ekstrabevilling fra 
Naturstyrelsen på kr. 100.000 indarbejdet. Denne ekstrabevilling er tiltænkt 
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udgifter i forbindelse med ombytning af defekt pejl udstyr samt indkøb af 
schweiss-dragter i udgåede størrelser.  
Endvidere er der bl.a. budgetteret med udgifter til et bedømmerseminar samt 
en markedsføringsdag af Registret.  Markedsføringsdagen, der vil blive afholdt 
i maj måned er tænkt dels som en profilering af registret, herunder ønske om 
politisk bevågenhed, dels som en markering af Registrets 40 års jubilæum.  

 
Kommunikation: Nyheden omkring den ekstra bevilling fra Naturstyrelsen offentliggøres på 

hjemmesiden snarest.  
 
 
 
06-01-15 Drøftelse af procedure for optagelse af nye hundeførere (bilag 3, 4, 4 a) 

 
Sagsfremstilling:  Sekretariatet har udarbejdet oplæg til fremtidig procedure for rekruttering 

af nye hundeførere (bilag 3). 
 
 Fra Dansk Schweisshundeforening er modtaget forslag til justering af den 

eksisterende procedure (bilag 4). 
 Endvidere er der fra region 7 modtaget forslag til ændringer (4a). 
 
Indstilling: Til drøftelse. 
 
Beslutning: 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.  

 
 John Pedersen uddelte indkomne bemærkninger til det fremsendte udkast 

fra område 3 (bilagt referat).  
 

Udvalget drøftede det fremsendte udkast samt de indkomne bemærkninger 
hertil. Sekretariatet noterede sig udvalgets bemærkninger og på baggrund 
heraf udarbejdes et nyt oplæg (vedlagt referat). På baggrund af dette samt 
eventuelle indkomne bemærkninger fra udvalget præsenteres udkastet på 
Stormødet den 28. februar mhp eventuelle yderligere justeringer. En ny 
optagelsesprocedure forventes klar til offentliggørelse i løbet af foråret, 
således optagelse af nye hundeførere i efteråret ´15 kan ske herefter.   
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 Input fra Schweisshundeforeningen med forslag til ændringer af procedure 
omkring optagelse af ny hund til legitimerede hundeførere samt til 
bedømmeruddannelsen sættes på dagsordenen til næste udvalgsmøde. 
Hertil vil sekretariatet udarbejde et oplæg med henblik på drøftelse.  

 
Kommunikation: Ny optagelsesprocedure bekendtgøres på www.schweiss.dk umiddelbart 

efter endelig godkendelse.  
 
 
07-01-15  Input fra Schweissudvalget til hhv.  koordinator- og Stormøde  (bilag 5, 6) 

 
Sagsfremstilling:  Der afholdes koordinatormøde umiddelbart efter dette udvalgsmøde samt 

Stormøde for alle legitimerede hundeførere på Fyn lørdag den 28. februar. På 

mødet gennemgås Sekretariatets dagsorden for koordinatormødet (bilag) samt 

tanker omkring punkter til drøftelse på Stormødet (bilag).  

 
Indstilling: Udvalget anmodes om bemærkninger hertil.  
  
Beslutning: Udvalget havde ingen bemærkninger til dagsordenen for det efterfølgende 

koordinatormøde.  
 Der er ikke indkommet forslag til emner til drøftelse på Stormødet fra 

hundeførerne. Sekretariatet undersøger muligheden for at få en hundefører 
til at bidrage med input til programmet.  

 Hundeførernes repræsentant i Schweissudvalget Lars Knudsen, der er på 
valg i år, oplyste på mødet at han ikke ønsker at genopstille.  

 
 
Kommunikation: Hundeførerne orienteres på hjemmesiden om, at Lars Knudsen ikke ønsker 

at genopstille som hundeførerrepræsentant.  Kandidater opfordres til at 
tilkendegive deres kandidatur.  

 
 
08-01-15 Skader på schweisshund som følge af eftersøgning   
 
Sagsfremstilling:  Der er oplevet en tendens til et øget skadesomfang hos schweisshunde 

under eftersøgning. Alene i december 2014 omkom tre schweisshunde som 
følge af skader under eftersøgning, yderligere to er påkørt i forbindelse med 
eftersøgning. 

  

http://www.schweiss.dk/
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Indstilling: Der ønskes en drøftelse af, om der kan foretages nogen form for 
forebyggelse af skader på schweisshundene. 

 
 Der ønskes en drøftelse af, om der opleves problemer i forhold til Dansk 

Jagtforsikrings bistand ved kulancedækning af de pågældende skader.
   

Beslutning: Mads Flinterup orienterende og uddelte statistik over antallet af skader på 
schweisshunde i perioden 2009 – 2013. Da man er bekendt med 7 hunde, 
der har mistet livet i relation til eftersøgninger i 2014 samt yderligere 4 
kvæstede hunde ved påkørsler, er det forventelig at kurven også fremover 
vil være stigende.  

 Udvalgets medlemmer var enige om vigtigheden af, at der indledes en 
dialog med Dansk Jagtforsikrings bestyrelse mhp drøftelse af det stigende 
problem samt evt. deltagelse i et kommende Schweissudvalgsmøde. Claus 
Lind Christensen og Ulrik Lorenzen kontakter de respektive aktionærer 
herom.  

  
Kommunikation: 
 
 
 
10-01-15 Eventuelt  

 
Med henvisning til ikrafttræden af ny procedure for optagelse af nye hundeførere  

ønskede udvalget et møde i april måned.  Med henblik på endelig fastsættelse af 

dato udsender Sekretariatet snarest en doodle. 

Møder 2015/2016 

Følgende møder er planlagt: 

  Mødetid   Mødested 

Stormøde 2015  28. februar 2015  Fjeldsted Skovkro, Fyn 

Schweissudvalgsmøde 02-15  Medio april 2015  Ej fastsat 

Schweisskoordinatormøde 02-15  Lørdag den 22. august 2015  Ej fastsat 

Schweissudvalgsmøde 03-15  Medio september 2015  Ej fastsat 
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