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Schweiss-sekretariatet 

Ref. MACLE 

Den 3. februar 2017 

 

Referat for Schweissudvalgsmøde 01-17 

 

Tid: Fredag d. 3. februar 2017 kl 11-15 

Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) 

 Jim Schou Larsen Koordinatorrepræsentant-suppl. (næstformand)

 Stig Jensen  Hundeførerrepræsentant 

 Rune Rübner-Petersen Dansk Schweisshundeforening 

 Norbert Ravnsbæk Danmarks Jægerforbund 

 Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen (sekretariat) 

 Marie Fangel Cleemann Naturstyrelsen (sekretariat) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Formanden bød velkommen og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 02-16 

Referat fra møde 02-16 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Orientering fra Formand 

Formanden for Schweissudvalget havde ingen punkter til orientering. 

 

4. Orientering fra sekretariat 

Sekretariatet orienterede om aktuelle sager. 

 

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. 
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Revidering af indberetningssystem for trafikeftersøgninger 

Udvalget blev præsenteret for de ændringer, der forventes at træde i kraft i 

indberetningssystemet for trafikeftersøgninger på schweiss.dk i løbet af februar eller marts. 

Ændringerne laves for at udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse for trafikeftersøgninger til 

hundeførerne lever op til gældende regler fra SKAT, Rigsrevisionen m.fl. 

 

De nye tiltag er testet af bl.a. koordinatorgruppen i efteråret og vinteren, og systemet er rettet til 

for at imødekomme de input, der er kommet fra testgruppen. På koordinatormøde 01-17 

gennemgås ændringerne, for at sikre, at det er klar til implementering for alle hundeførere. 

Ændringerne og baggrunden for ændringer forventer sekretariatet at gennemgå på stormødet d. 

26. februar, hvorefter det nye 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. 

 

Når det ændrede indberetningssystemet bliver lanceret, bliver der også lanceret et intranet på 

schweiss.dk, SchweissNET, hvor sekretariatet kan give interne beskeder til hundeførerne, og hvor 

der er et internt debatforum. Det har været efterspurgt af hundeførerne som en mulighed for at få 

faglige input. Sekretariatet vil i samarbejde med koordinatorgruppen udarbejde et sæt spilleregler 

for intranettet. 

 

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. Schweissudvalget insisterer på, at Miljøstyrelsen når i mål med erstatning 

for kulanceordning inden 1. april. 

 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. 

 

Hovedtal for egnethedsprøverne 2016 

De nye egnethedsprøveregler trådte i kraft i 2016, og udvalget blev orienteret om 

beståelsesprocenten og antal ekvipager, der blev testet. Tallene bliver lagt på schweiss.dk, og 
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udvalget pointerede vigtigheden af at lade det fremgå, at egnethedsprøverne er for legitimerede 

hundeførere, da der kan være risiko for forveksling med kvalifikationstests.  

 

Bedømmerseminar 2017 

Der afholdes bedømmerseminar d. 10. marts 2017. Formålet er bl.a. at evaluere de nye 

egnethedsprøveregler. 

 

Personalesager (lukket punkt) 

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

sekretariatet har behandlet i tiden siden seneste møde. Udvalget bakker op om sekretariatets 

håndtering af sagerne. 

 

Efteruddannelse 2017 

Sekretariatet planlægger et efteruddannelsesforløb for samtlige schweisshundeførere i 2017 med 

fokus på samarbejde hundeførerne i mellem og i mellem hundeførerne og sekretariatet. 

Sekretariatet drøfter forløbet nærmere med koordinatorgruppen på koordinatormøde 01-17. 

 

5. Status for genoptryk af streamers 

På udvalgsmøde 02-16 besluttede udvalget, at Danmarks Jægerforbund skulle undersøge budget 

og layout for genoptryk af streameren. DJ er i gang med dette, og er på nuværende tidspunkt i 

gang med at undersøge finansiering. DJ forventer at kunne præsentere en løsning på stormødet 

d. 26. februar. 

 

Udvalget drøftede derudover behovet for en afklaring af, hvordan formidling af Schweiss-registret 

bedst koordineres fremadrettet. Genoptrykning af streameren har formålet at formidle til 

trafikanterne. 

 

Formidling til jægere gøres fortsat ved 2-3 artikler i Jæger per år. Derudover besluttede udvalget 

at udpege en mindre gruppe til at gøre sig nogle overvejelser over, hvad der er behov for ift. 

formidling til jægerne. Gruppen skal bestå af samt 1-2 koordinatorer, der kan bidrage med 

hundeførernes synspunkter, samt 1-2 personer fra DJ, som Claus Lind Christensen og Norbert 

Ravnsbæk engagerer, der kan bidrage med rekvirenternes synspunkter. Opgaven for denne 

gruppe er, at gøre sig overvejelser og give konkrete forslag inden kommende udvalgsmøde d. 15. 

september.  

 

6. Fremtidssikring af registret og egnede ansøgere 

Udvalget drøftede, hvordan man fortsat sikrer kvalificerede ansøgere til optagelse i Schweiss-

registret, og hvordan man sikrer, at nye ekvipager bliver optaget tids nok til at erstatte 

eksisterende hundeførere, der udtræder af registret.  

 

Schweiss-registret skal sikre, at der bliver optaget de antal hundeførere, der er behov for, i de 

kommende år. Kan man forudse udskiftninger og behov, skal det tages med i overvejelserne ved 

optagelse af nye hundeførere. Derfor har sekretariatet brug for, at Danmarks Jægerforbund og 

Dyrenes Vagtcentral aktivt bidrager med viden om lokalt behov, og at Danmarks Jægerforbund 

gør lokale tiltag for at hverve nye, dygtige hundeførere. 

 

Udvalget fik præsenteret en oversigt over aldersfordelingen i registret, og medlemmerne var 

enige om, at det er godt at forsøge at forudse kommende udtrædelser, så man har mulighed for at 

reagere i god tid.  
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Udvalget lagde også vægt på, at selvom der er behov i et område, skal Naturstyrelsen ved 

optagelse af nye hundeførere ikke gå på kompromis med kvaliteten af ekvipagen. Det er den 

samlede ekvipage, der vurderes, herunder hundeførerens personlige fremtræden, evne til at 

håndtere en eftersøgning og evne til at samarbejde med de øvrige, legitimerede hundeførere. 

 

Udvalget foreslog brug af kortmateriale (bl.a. med aldersfordeling og placering) i løbet af 

optagelsesprocessen, da det giver en god mulighed for koordinatorerne til at snakke med lokale 

hundeførere om, hvor længe de bliver ved, hvor gammel er den nærmeste hund osv. 

 

Udvalget drøftede muligheden for en artikel i Jæger inden bukkejagten med fokus på, hvad 

forventningerne er til hundeførerne fra Naturstyrelsens side, og hvad det at være hundefører 

kræver af både hund og fører. Claus Lind Christensen undersøger muligheden for at nå dette 

inden Jæger-redaktionens deadline. 

 

7. Input til kommende stormøde 

Stormødet afholdes d. 26. februar 2017, og sekretariatet præsenterede det foreløbige program, 

der bl.a. består af et indlæg af Claus Lind Christensen, et indlæg af læge og Ph.d.-studerende 

Nanna Skaarup Andersen om forekomsten af den flåtoverførte TBE-virus i Danmark, samt valg af 

hundeførerrepræsentant til Schweiss-udvalget. 

 

Udvalget havde ingen kommentarer til programmet. 

 

8. Kommende møder 

 

Møder i 2017 Mødetid Mødested 

Schweisskoordinatormøde 01-17 10. februar kl. 11 (formøde kl. 9-11) Trinity Hotel og 

Konference Center 

Stormøde 2017 26. februar 2017 Fjeldsted Skovkro 

Schweisskoordinatormøde 02-17 

(Eneste dagsordenspunkt er 

optagelse af nye hundeførere) 

11. august kl. 9  

Schweissudvalgsmøde 02-17 Fredag d. 15. september Jagtens Hus 

Schweisskoordinatormøde 03-17 22. september kl. 11 (formøde kl. 9-11)  

 

9. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 


