Til samtlige hundeførere i Schweiss-registret og til Schweissudvalgets
medlemmer

Jule- og Nytårshilsen fra Naturstyrelsen 2016
Allerførst vil jeg på Naturstyrelsens vegne sige jer alle tak for den store indsats I
har ydet i 2016 med eftersøgninger landet over og med at få Schweiss-registret til
at fungere. Rekvirenterne og den øvrige omverden har høje forventninger til os i
Schweiss-registret, og vi bidrager alle til at leve op hertil.
Naturstyrelsen hjemtog administrationen af Schweiss-registret ved årsskiftet
2015/2016, og det seneste år har sekretariatet brugt til at komme godt ind i
opgaverne, og få passet administrationen af registret og jer hundeførere ind i
Naturstyrelsens rammer. Det er ikke altid helt let; men vi er nået langt, og
fortsætter arbejdet i 2017.
Sekretariatet har i 2016 haft et godt samarbejde med Mads Flinterup og Jytte
Harder i Danmarks Jægerforbund for at sikre kontinuitet og en god
overgangsperiode uden for mange unødige forandringer for jer hundeførere. På
stormødet i februar fik vi givet gode klapsalver til de to, som tak for mange års
tjeneste i Schweiss-sekretariatet. En ny repræsentant for Danmarks Jægerforbund
er desuden trådt ind i Schweissudvalget, da Norbert F. V. Ravnsbæk overtog
posten fra Lars Jensen, som skal have tak for sin deltagelse i udvalgets arbejde.
Naturstyrelsen blev per 1. juli 2016 delt op i to nye styrelser, nemlig Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Naturstyrelsen. Begge styrelser har
berøring med Schweiss-registret, da SVANA er statslig myndighed på bl.a. jagt- og
vildtforvaltningsområdet, herunder Schweiss-registret og Bekendtgørelse for
eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. SVANA har dog en aftale med
Naturstyrelsen, der varetager opgaven med administration af Schweiss-registret.
Et emne, der har fyldt meget i 2016, er forsikringsforholdende for
schweisshundeførere og schweisshunde. Dels ansvarsforsikring af jer hundeførere,
der ved en nærmere gennemgang af opsagte forsikringer hos Danmarks
Jægerforbund viste sig at være mangelfuld, dels en varig erstatning for
kulanceordningen for skadede schweisshunde. Den mangelfulde ansvarsforsikring
blev løst af en nytegnet ansvarsforsikring, mens SVANA i tæt samarbejde med
sekretariatet arbejder på at finde en varig løsning på kulanceordningen, der er
gældende indtil 31. marts 2017.
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I det kommende år vil sekretariatet fortsat arbejde for en udvikling af registret
med fokus på godt og konstruktivt samarbejde blandt jer hundeførere, samt i
mellem jer og os i sekretariatet. Vi har alle vildtets tarv som det vigtigste formål
med vores indsats, og som I ved, er det mit mål, at det skal være attraktivt at
komme ind i Schweiss-registret, og det mål opnår vi kun ved, at vi har et
professionelt og vel fungerende register, som alle trives ved at være en del af.
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og endnu en
gang sige tak for jeres store indsats i det forgangne år.
Og jeg vil glæde mig til at hilse på en stor del af jer til Stormødet, der i 2017
afholdes søndag d. 26. februar. Traditionen tro mødes vi på Fjeldsted Skov Kro.
De bedste jule- og nytårshilsner
Ulrik Lorenzen
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