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Brug af ubevæbnet hjælper
Schweiss-registrets legitimerede hundeførere har helt unikt adgang til privat område, når de er på
eftersøgning. En legitimeret schweisshundefører må:





Eftersøge og aflive anskudt eller på anden måde nødstedt vildt…
Medbringe hund omfattet af legitimationen…
Medbringe en ubevæbnet hjælper, når særlige forhold taler herfor…
Medbringe jagtvåben…
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…. på anden mands jord .
Det kræver, at hundeføreren altid medbringer sit legitimationskort, og at hundeføreren underretter
politiet inden eftersøgningen går ind på anden mands jord.
Når særlige forhold taler herfor, har schweisshundeføreren mulighed for at medbringe en ubevæbnet
hjælper på arealer, hvor denne ikke har jagtret. Som det fremgår af Naturstyrelsens retningslinjer for
Schweiss-registret § 13, er særlige forhold en "føl-ordning", hjælperens lokalkendskab og
arbejdsmiljømæssige hensyn.
Det er helt unikt, at de legitimerede hundeførere har adgang til anden mands jord med våben, og
derfor ønsker Naturstyrelsen at understrege alvoren i, at det er en ubevæbnet hjælper, hundeføreren
har ret til at medbringe på anden mands jord. Uanset om hjælperen er en rekvirent, en jæger, en nabo
eller andet, må hjælperen ikke medbringe våben, hvor vedkommende ikke har jagtret, og det er
schweisshundeførerens ansvar at dette bliver overholdt.
Medbringes en bevæbnet hjælper, hvor denne ikke har jagtret, er det en klar overtrædelse af
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bekendtgørelsen .En bevæbnede hjælper risikerer ydermere at blive anklaget for uberettiget jagt, jf.
jagtlovens § 13 og ulovlig færdsel med skydevåben på anden persons jagtgrund, jf. jagtloven § 31 stk. 1.
Schweisshundeførerne bruger ofte rekvirenten/skytten som ubevæbnet hjælper, da denne netop kan
bidrage med lokalkendskab, samt løbende kan svare på spørgsmål om anskudssituationen, der kan
hjælpe hundeførerens eftersøgning.
Det er hundeførerens konkrete vurdering, om det er relevant at have en ubevæbnet hjælper med.
Hundeføreren kan derfor også altid fravælge at medbringe en ubevæbnet hjælper.
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, jf. Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt § 2, stk. 3 (BEK nr 827 af 24/06/2016)
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En legitimeret schweisshundefører er ikke at betegne som en hjælper, og derfor vil man kunne se flere
schweisshundeførere på samme eftersøgning, der alle er bevæbnede.
En schweisshundeførers legitimation er knyttet til hunden. Mister en hundefører sin hund, og dermed
sin legitimation som schweisshundefører, har hundeføreren to år til at få optaget en ny hund. Indtil
hundeføreren igen får en legitimeret schweisshund, kan vedkommende kun deltage som ubevæbnet
hjælper, jf. ovenstående regler.
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