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Formålet med folderen er at beskrive, om diverse 
skadetilfælde er forsikret eller ikke forsikret. 
 
Omstående skema anskueliggør tænkte 
skadesituationer. Bemærkninger til skemaet er 
anført på folderens bagside. 
 
Forhold i skadesituationer 
Alle skader og forespørgsler skal rettes til: 
 
 
Schweiss-sekretariaetet 
Naturstyrelsen | Ålholtvej 1 | 6840 Oksbøl | Tlf. 
+45 93 59 70 80 | schweiss@nst.dk | 
www.naturstyrelsen.dk 
 
Sekretariatet vil sørge for det efterfølgende. 

Bemærkninger til foranstående skema 
/1 Arbejdsskader behandles af Staten via Naturstyrelsen. Dækker 
 ulykkestilfælde sket i udførelse af arbejdet som hundefører. 
 Dækning omfatter hundefører under transport til og fra samt 
 under eftersøgning. Erstatning beregnes efter Lov om 
 Arbejdsskade (samme betingelser som alle, der har et 
 ansættelses-  eller antagelsesforhold – lønnet eller ulønnet – i 
 Danmark). 
/2 Dækkes under arbejdsskade (Naturstyrelsen) Øvrige egne 
 effekter, så som våben, beklædning m.v. er ikke omfattet. 
/3 Ansvarsforsikring under Jagttegnforsikring omfatter alene skud 
 afgivet af skytten/jægeren i forbindelse med eftersøgning under 
 jagt. Skudskader i f.m. trafikeftersøgninger er ikke omfattet. 
/4 Alle skader, der er forvoldt ved anvendelse af motorkøretøj, skal 
 altid anmeldes til skadevolders køretøjs ansvarsforsikring. Evt. 
 selvrisiko og bonustab er egen risiko. 
/5 Skader ved afgivelse af skud under trafikeftersøgning dækkes af 
 Naturstyrelsens ansvarsforsikring. Det skal her 
 bemærkes, at tilkaldte skytter/medhjælpere ikke er omfattet. 
/6 Omfatter alene skud afgivet under jagteftersøgning.  
/7 Hundeansvarsforsikringen (tegnet af hundeføreren selv) bør 
 være udvidet med en figurantdækning, der dækker i forbindelse 
 med træning og kurser for hunden. 
/8 Det skal understreges, at jagttegnes ansvarsforsikring ikke 
 dækker hundeførers skud af egen hund. Dækning kan findes af 
 Miljøstyrelsen etableret Livs og Sygeforsikring for 
 Schweisshunden. 
/9 Dækker alene registrerede Schweisshunde under rekvireret 
 eftersøgning samt under træning og kurser i Danmark. 
 
Andet Skader forvoldt under eftersøgning af husdyr er ikke omfattet. 
 Det er rekvirentens udtalelse, der afgør, om der er tale om en 
 eftersøgning af husdyr eller vildt. 
 Forsikringspakken, dog ikke hundeansvarsforsikringen, omfatter 
 alene aktiviteter i Danmark. 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/


Forsikring                                                                    
Hændelse 

Arbejdsskade- 
forsikring via Statens 
Selvforsikrings-pulje 

Hundeansvars 
forsikring tegnet af 
Schweiss- 
hundeføreren  

Erhvervsan- 
svarsforsikring via 
Naturstyrelsen 

Bilens ansvarsforsikring 
tegnet af bilens ejer 

Jagtansvar via 
jagttegnet  

Skyttens/    
jægerens  
jagtansvar via  
jagttegnet (af 
hundefører 
hidkaldt)  

Liv og sygefor- 
sikring for 
hunde via 
Miljøstyrelsen 
 

Typisk ingen 
forsikring 

Egen personskade: 
Hundefører.                 

Under selve eftersøgningen X /1               

Under træning af 
schweisshunden 

X               

Under transport til og fra 
eftersøgning 

X               

Skader på briller eller 
personlige hjælpemidler X /2               

Under afgivelse af skud  X         X /3     

Skader forvoldt af 
schweisshundeføreren:                 

Under selve eftersøgningen     X /4 X /4         

Under træning af 
schweisshunden 

    X X/4         

Under transport til og fra 
eftersøgning 

    X/4  X/4         

Under afgivelse af skud     X/5   X/6       

Skader forvoldt af schweiss- 
hunden: 

                

Under selve eftersøgningen   X             

Under træning af 
schweisshunden 

  X/7             

Skade på hund og egne 
effekter: 

                

Hunden       X/8 X/9   

Mobiltelefoner/   egne 
effekter 

              X 

Tøj               X 


