Retningslinjer
for
Schweissregistret

Skov‐ og Naturstyrelsen fastsætter herved i medfør af bekendtgørelse nr. 417 af 27. april 2007 om
eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt §6 følgende retningslinjer for Schweissregistret.

Optagelse i Schweissregistret
§1. Hundeførere kan optages i registret efter indstilling fra Skov‐ og Naturstyrelsens Schweissudvalg.
Det er en betingelse for optagelse i registret,
1. at føreren skønnes egnet til optagelse i registret,
2. at føreren er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning til riffeljagt, samt mindst én jagtriffel
eller kombinationsvåben,
3. at føreren har gyldigt kørekort til personbil,
4. at føreren med den pågældende hund har bestået den kvalificerende prøve.
§2. Føreren tildeles et legitimationskort, som gælder for hund og fører sammen.
§3. Føreren forpligter sig ved sin underskrift på optagelsesbegæringen til at overholde de retningslinjer, der
til enhver tid gælder for Schweissregistret.
§4. Føreren forpligter sig ved sin optagelse i Schweissregistret til i videst mulig udstrækning at foretage de
eftersøgninger, som vedkommende rekvireres til.
Stk 2. Føreren forpligter sig til at holde hunden, som er omfattet af legitimationskortet, i god kondition,
samt vedligeholde og udbygge dens træning og færdigheder inden for schweissarbejdet.

Sletning af Schweissregistret
§5. Føreren slettes af Schweissregistret såfremt vedkommende ikke længere opfylder kravene i §1. pkt. 1, 2
og 3.
§6. Hunden slettes ved dens død eller den dag ved udgangen af det kalenderår, hvor hunden fylder 12 år.
§7. Schweissudvalget kan indstille til Skov‐ og Naturstyrelsen,at fører og hund slettes i Schweissregistret,
1. hvis føreren groft tilsidesætter adfærdskodekset nævnt i bilag 1,
2. hvis føreren overtræder bestemmelserne om færdsel uden for rekvirentens areal i forbindelse med
eftersøgning,
3. hvis føreren misbruger legitimationskortet,
4. hvis føreren gentagne gange overskrider fristen for rettidig indrapportering, nævnt i §8.

Indrapportering af eftersøgninger
§ 8. Føreren er forpligtet til mindst to gange årligt (15. februar og 15. august) at indrapportere sine
eftersøgninger.
Stk. 2 Indrapportering skal ske direkte via elektronisk login i rapportdatabasen eller på særlige
rapportskemaer godkendt af Schweissudvalget.

Forholdet til rekvirenten
§9. Førerens opgave er at eftersøge og om muligt aflive det nødstedte stykke vildt.
§10. Føreren kan ikke gøre krav på det fundne dyr eller dele heraf, herunder opsats eller gevir.
§11. I forbindelse med eftersøgningen må føreren alene forlange udgifter til drift af pejl og kørsel dækket.
Stk 2. Kørsel må dækkes med statens til hver tid gældende høje kørselsgodtgørelse.
§12. Hundeføreren har tavshedspligt med hensyn til rekvirentens navn og sted for eftersøgning.
Stk 2. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til ejeren af arealer, hvorpå vildtet evt. findes.
Stk 3. Den i stk 1. nævnte tavshedspligt gælder samtidig for førerens ubevæbnede hjælper.

Ubevæbnet hjælper
§13. Når særlige forhold taler herfor, kan føreren medbringe én ubevæbnet hjælper på arealer, hvor denne
ikke har jagtret.
Stk. 2 Særlige forhold er:
•
•
•

hvor den ubevæbnede hjælper deltager for at få en øget indsigt i og forståelse for schweissarbejdet
(”føl‐ordning”),
hvor den ubevæbnede hjælper med sit lokalkendskab kan være med til at lette
eftersøgningsarbejdet,
hvor arbejdsmiljømæssige hensyn taler for at bruge en ubevæbnet hjælper.

Stk 3. Hundeføreren er ansvarlig for at instruere den ubevæbnede hjælper om hans tavshedspligt og
ansvarsforhold, og skal i øvrigt sikre sig at hjælperen følger hundeførerens anvisninger.
Stk 4. Den ubevæbnede hjælper deltager for egen på eget ansvar i eftersøgningen.

Eftersøgninger udenfor rekvirentens areal

§14. Ved eftersøgning på areal, hvor rekvirenten ikke har jagtret, skal politiet orienteres om hundeførerens
navn og område for eftersøgningen.
Stk 2. Såfremt der medbringes en ubevæbnet hjælper, skal politiet også underrettes herom.
§15. Efter endt eftersøgningen udenfor rekvirentens areal skal de berørte lodsejere orienteres om, at der
har været afviklet eftersøgning på deres arealer.
Stk 2. Såfremt vildtet findes, skal den pågældende lodsejer orienteres om, hvor vildtet kan findes, så rette
ejer kan sætte sig i besiddelse af vildtet.
Stk 3. Vildt som findes på arealer, hvor ejerforholdet ikke lader sig afgøre på stedet, overlades til politiet.
§16. Der må ikke foretages eftersøgninger uden for rekvirentens areal, hvis der drives jagt på rekvirentens
areal indenfor 500 meter fra eftersøgningsområdet.
§17. Hvis en hundefører efter at have forevist legitimationskort nægtes adgang til at eftersøge
klovbærende vildt, kan politiet anmodes om at skaffe hundeføreren adgang.

Overtrædelse af jagtlovgivningen
§18. Hvis hundeføreren under en eftersøgning bliver opmærksom på åbenlyse overtrædelser af
jagtlovgivningen, skal hundeføreren orientere Skov‐ og Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent, som vurderer,
om der skal ske politianmeldelse.
Stk 2. Hundeføreren er ikke forpligtet til at foretage sig yderligere, hvis han på stedet bliver bekendt med,
at rekvirenten sikrer politianmeldelse af lovovertrædelsen.

Ikrafttræden
§19. Retningslinierne træder i kraft den 16. maj 2007. Samtidigt ophæves Skov‐ og Naturstyrelsens regler af
2. april 1995.

Bilag 1
Schweissudvalgets adfærdskodeks for Schweisshundeførere
Schweissregistret har kun det formål at varetage vildtets tarv. Det gøres ved at sikre det bedste og mest
effektive schweissarbejde, der iværksættes, når der er anskydninger af klovbærende vildt.
For at kunne leve op til dette mål er der en lang række forhold, der skal være i orden, ikke mindst den
respekt og troværdighed, som de legitimerede schweisshundeførere nyder i omverdenen og ikke mindst
hos rekvirenterne.
Skov‐ og Naturstyrelsen forventer derfor, at en legitimeret schweisshundefører lever op til følgende:
•

Parathed
For at være en velfungerende schweisshundefører skal man have relevant jagterfaring. Samtidig er
man forpligtet til, så vidt det er muligt, at foretage de eftersøgninger, man rekvireres til. Balancen
mellem disse to forhold er vigtig at holde sig for øje, da det klare signal til rekvirenterne skal være
parathed til at eftersøge.

•

Serviceminded
En schweisshundefører besidder troværdighed, situationsfornemmelse, selvbeherskelse og
saglighed. Egenskaber der er nødvendige, for at rekvirenten kan få den fornødne tillid til
schweisshundeføreren, og dermed få en positiv oplevelse ud af situationen.

•

Selvkritisk
Hundeføreren skal til en hver tid tage bestik af hundens formåen set i lyset af: Alder, helbred,
træningstilstand, skarphed m.v. I det tilfælde at hunden ikke kan leve op til de krav, som man må
kunne forlange af en velfungerende erfaren schweisshund, da forventes det, at hundeføreren selv
trækker hunden ud af registret.

•

Samarbejde
Det er aldrig en skam at bede en kollega om hjælp i situation, hvor man ikke selv slår til. En
schweisshundefører forventes endvidere at deltage i det lokale samarbejde, herunder i rimeligt
omfang i lokalmøder og efteruddannelsesarrangementer. Schweissarbejde skal ikke bero på
personlig profilering.

