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Du er forpligtet til at rekvirere en
schweisshundefører fra Schweissregistret, hvis et påskudt dyr ikke er
fundet inden for seks dagtimer.
Det er således KUN en af Schweissregistrets hundeførere, der lovligt
kan afslutte en eftersøgning af et
stykke klovbærende vildt, hvis der
har været tegn på, at dyret er
truffet, og det ikke er blevet fundet.

Bruger du
Schweiss-registret
på den rette måde?
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VED OFFENTLIGGØRELSEN AF de hundeførere, der havde bestået en tre timer
lang schweissprøve i 1974, var
Schweiss-registret født. Det skete i
Dansk Jagtforenings medlemsblad,
Dansk Jagt. Og det startede som et
tilbud til andre jægere, der ikke selv
havde adgang til en jagthund, hvis
man ikke kunne finde sin buk. Tror
du stadig, det er sådan?
Der er sket meget med Schweiss-registret, siden de første pionerer begyndte at arbejde med hunde efter
skuddet til det klovbærende vildt.
Succesen banede vej for en anerkendelse i jagtlovgivningen allerede i
1982, hvor hundeførere optaget i
Schweiss-registret fik mulighed for at
krydse ejendomsskel i forbindelse
med eftersøgning.
I starten af 1990’erne var der en øget
bevidsthed om, at anskydninger er en
del af jagt. Bemærkelsesværdigt nok
har anskydningsdebatten om klovbærende vildt aldrig været særlig intens i
befolkningen. En nærliggende forklaring kan meget vel være, at befolkningen accepterer denne del af jagten,
fordi der er et schweissregister, der
„træder til“, når skaden er sket.

Eftersøgningsforpligtelse
Ved jagtlovsrevisionen i 1994 blev der
foretaget en lang række tiltag for at
dæmme op for de negative følger af
anskydninger. Men indgrebene i forhold til det klovbærende vildt var
ganske få. Der blev indført en obligatorisk riffelprøve for nye jægere, OG
der blev indført en eftersøgningsforpligtelse ved jagt på klovbærende
vildt.
Denne eftersøgningsforpligtelse
påhvilede dengang jægeren selv og
kunne lovmæssigt løftes af en hvilken som helst hund, der havde aflagt
en relevant schweissprøve. Schweissregistret var stadig blot et tilbud til
jægerne, og de daværende schweisshundeførere gjorde det så godt, at
flere og flere jægere helt naturligt bad
disse om hjælp til eftersøgninger.

At Dyrenes Beskyttelse flere gange har været tøjsponsor for Schweiss-registret vidner
om, at de anerkender den store indsats,
som schweisshundeførerne udfører for at
sikre vildtets tarv i forbindelse med jagt.
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I jagtsæsonen 1995/96 var der i regi af
Schweiss-registret 3.000 jagteftersøgninger, og der blev nedlagt
112.000 stykker klovbærende vildt.
Det betød, at schweisshundeførerne
havde lige knap tre eftersøgninger for
hver 100 stykker leveret klovbærende
vildt.

Etiske regler
Op gennem 00’erne kom etisk jagt på
det store hjortevildt, særligt kronvildt, på den jagtpolitiske dagsorden.
I Vildtforvaltningsrådet blev der diskuteret etik i forbindelse med jagtudøvelsen særligt på kronvildt. Dette
resulterede i udgivelsen af „De etiske
regler for kronvildtjagt“. Disse regler
slår fast: Brug altid de registrerede
schweisshunde! Helt retorisk kan man
som følge heraf spørge: „Ser du nogen
grund til at behandle råvildt anderledes ud fra et jagtetisk perspektiv“? I
starten af 00’erne blev det altså slået
fast, at det etisk korrekte var at bruge
de hunde, der var optaget i Schweissregistret, når et stykke klovbærende
vildt ikke var umiddelbart forendt efter skuddet.
I 2007 valgte Miljøministeren, efter
anbefaling fra bl.a. Danmarks Jægerforbund, at udskille regler om eftersøgning af klovbærende vildt i en separat bekendtgørelse. Bekendtgørelsen om eftersøgning og aflivning af

nødstedt vildt fastsatte nye rammer
for eftersøgningsforpligtelsen. For
det første påhviler denne forpligtelse
til eftersøgning nu indehaveren/-erne
af jagtretten, og for det andet opstår
forpligtelsen til eftersøgning nu, når
blot der er tegn på, at det påskudte
stykke klovbærende vildt er ramt.
Det forholder sig stadig sådan, at
man selv må eftersøge på arealer,
hvor man har den jagtberettigedes
samtykke. Bekendtgørelsen slår imidlertid fast, at hvis ikke dyret er fundet
inden for seks dagtimer efter påskydning, SKAL der rekvireres en schweisshundefører fra Schweiss-registret.
Det er således KUN en af Schweissregistrets hundeførere, der lovligt kan
afslutte en eftersøgning af et stykke
klovbærende vildt, hvis der har været
tegn på, at dyret er truffet, og det ikke
er blevet fundet.

Dynamisk lovgivning
Denne historiske gennemgang af
Schweiss-registrets funktion understreger med al ønskelig tydelighed, at
jagtlovgivningen om eftersøgning af
klovbærende vildt er dynamisk. Jægerforbundet er stolt af Schweiss-registret og ønsker, at de ca. 190 hundeførere anerkendes for deres store
uegennyttige indsats. Den bedste
måde, jægerne kan honorere dette, er
ved at bruge dem.

>

Du kan ikke ændre det skud, som ikke er dræbende, men du kan tage et ansvar for det og
rekvirere en schweisshund for at få dyret kvalificeret eftersøgt.

www.jaegerforbundet.dk
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Der findes folk, der mener, at
Schweiss-registret bør have yderligere monopol på eftersøgning af klovbærende vildt. Her er Jægerforbundet
forbeholdent af to årsager! Den første
er, at det vil være en umyndiggørelse
af jægerne, hvis de ikke selv må løse

eftersøgningsopgaver. Derudover er
det Jægerforbundets opfattelse, at et
sådant monopol vil skabe et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø for hundeførerne, når jægere føler sig tvunget
til at rekvirere dem. Jægerforbundet
arbejder således ikke for en ændring

af eftersøgningsforpligtelsen, men
appellerer til, at schweisshundene
bruges på den rigtige måde. Og dermed er vi tilbage ved indledningen:
Bruger du Schweiss-registret på den
rigtige måde?

Det er fastslået, at det etisk korrekte
ved jagt på kronvildt er at anvende de
registrerede schweisshunde – kan du
komme på et godt argument for at behandle de øvrige klovbærende vildtarter
anderledes?
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De særligt udvalgte

Schweiss-registret er ikke længere
kun et tilbud til de jægere, der ikke
selv har lyst eller mulighed for at eftersøge med egen hund. Schweiss-registret er i dag et korps af højt specialiserede eftersøgningsekvipager, der
står klar til at hjælpe enhver jæger,
når uheldet er ude, og skuddet ikke
umiddelbart resulterer i, at dyret bliver leveret. Der har aldrig været flere
sporprøver i hundeverdenen, end tilfældet er i dag, og mange hunde er efterhånden præmieret på såkaldte
schweissprøver. Men lige såvel som
træning af en politihund ikke gør nogen til en politimand, så gør træning
af en schweisshund ingen til en
schweisshundefører! Er du klar over,
at de legitimerede schweisshundeførere er særligt udvalgte og har gennemgået en toårig uddannelse?
I 2013/14-jagtsæsonen blev der nedlagt 142.000 stykker klovbærende
vildt, og de legitimerede schweisshundeførere havde i alt 12.500 jagteftersøgninger. Det vil sige, at der var
ca. ni eftersøgninger pr. 100 nedlagte
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stykker klovbærende vildt. Dette tal
dækker dog over enorme udsving på
kommunalt plan. I flere midt- og vestjyske kommuner foretages der mellem 15-19 eftersøgninger pr. 100 stykker leveret vildt. I flere fynske og
sjællandske kommuner er dette tal
nede på tre til fem eftersøgninger pr.
100 leverede dyr. Om denne variation
dækker over et manglende erkendt
eftersøgningsbehov og dermed forkert brug af Schweiss-registret i Østdanmark vides ikke. Men kernespørgsmålet er jo – bruger du Schweiss-registret korrekt?
Schweiss-registrets opgørelser viser, at jægerne er gode til at lade tvivlen komme vildtet til gode. 46 % af
samtlige eftersøgninger i sidste jagtsæson var kontroleftersøgninger.
Dvs. eftersøgninger, hvor jægeren
ikke selv havde kunnet påvise sikre
tegn på træf. Endvidere blev 87 % af
samtlige eftersøgninger løst inden for
fem timer efter påskydning. Langt de
fleste jægere bruger altså Schweissregistret rigtigt. De ringer, fordi de
ved, at Schweiss-registret løser efter-
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Den bedste måde at takke schweisshundeførerne for deres uegennyttige indsats er ved at rekvirere dem!

søgningerne bedst muligt, og de lader
tvivlen komme vildtet til gode.
Hvis du – som jeg – beder dem om
hjælp, når dyret ikke ligger umiddelbart forendt, er der ikke noget problem. Finder du andre løsninger eller
vender det blinde øje til jagtens bagside, så skal du gøre dig klart, at du
gambler med jagtens renommé!
mf@jaegerne.dk
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