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Nærværende procedure beskriver processen som den forløber fra ansøgning til Schweiss-registret indgives 
til Naturstyrelsen, der, i henhold til Bekendtgørelsen om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt §2, 
træffer afgørelse om, hvem der legitimeres som hundefører i Schweiss-registret. 

Ansøgere 
Det formelle grundlag for at kunne søge optagelse i Schweiss-registret er: 

1. at hundefører er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning ”Riffeljagt tilladt”, 
2. at hundefører er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, 
3. at ekvipagen enten kalenderåret før ansøgningen indsendes, eller samme kalenderår som 

ansøgningen indsendes, har opnået 1. præmie på den adgangsgivende sporprøve (adgangsgivende 
sporprøve er minimum en 400m/20timers schweissprøve). Dvs. søger man i år 2018, skal ekvipagen 
have opnået 1. præmie enten i 2017 eller 2018 på en adgangsgivende sporprøve. 

Ansøgningsfristen er én gang årligt, og datoen offentliggøres på Registrets hjemmeside senest to måneder 
før fristen. Ansøgningsskema og det videre forløb ved behandling af ansøgningen kan findes på 
www.schweiss.dk/potentiel-hundefører. 

Blandt årets ansøgere udvælges de egnede ekvipager, som Naturstyrelsen ønsker en konkret vurdering af. 
Denne udvælgelse foregår i samråd med Schweiss-registrets koordinatorer og Schweissudvalget. 

Rekruttering af nye schweisshundeførere skal understøtte og videreudbygge Schweiss-registrets 
eftersøgningskapacitet. Derfor afvejes den enkelte ansøger blandt andet i forhold til det aktuelle behov for 
schweisshundeførere i det specifikke lokalområde.  

Udvælgelse af ekvipager til kvalifikationstest 
Naturstyrelsen udvælger efter drøftelse med Schweissudvalget og Schweisskoordinatorerne de af årets 
ansøgere, der skal vurderes på en kvalifikationstest. De ansøgende ekvipager vurderes i forhold til deres 
dokumenterede erfaringer, lokale renomme samt det lokale behov for ekvipager.  

Naturstyrelsen tillægger det afgørende betydning, at nye hundeførere kan være med til kollegialt at styrke 
det eksisterende, lokale team af hundeførere. Ansøgeren skal således være i stand til at fungere som et 
loyalt og troværdigt teammedlem. De ansøgere, som ikke indkaldes til kvalifikationstest, meddeles 
standardafslag umiddelbart i forlængelse af mødet mellem Sekretariat, Schweissudvalg og Koordinatorer. 

De ansøgere, som Naturstyrelsen ønsker at se til en kvalifikationstest, får besked herom umiddelbart efter 
mødet. Indkaldelse til kvalifikationstesten forventes i juni, og kvalifikationstestene forventes afholdt i 
august.  

Kvalifikationstest 
Formålet med kvalifikationstests er at vurdere ekvipagens samlede evne til at kunne løse en udfordrende 
eftersøgning på en kvalificeret og troværdig måde. Kvalifikationstesten afholdes efter Regler for Schweiss-
registrets kvalifikationstests. Vurderingen af ekvipagen foretages af to på forhånd udpegede bedømmere, 
og starter allerede ved ansøgerens fremmøde til morgenkaffen og afsluttes først ved frokosten, der 
afslutter arrangementet. Der forekommer således en helhedsvurdering af den samlede ekvipages 
kvalifikationer, herunder også hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer illustreret på hele 
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prøvedagen. Kvalifikationstesten vurderes på et særligt skema, der efter testen indsendes til Schweiss-
sekretariatet. Bedømmelsen sker ved bedømmernes vurdering af følgende 7 emner: 

• Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer 
• Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-registret  
• Hundeførerens schweiss- og jagtfaglige niveau  
• Samarbejdet mellem hund og hundeførere  
• Hundeførerens arbejde på sporet 
• Hundens potentiale som schweisshund – remarbejde  
• Hundens potentiale som schweisshund – hetz  

For hvert emne gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.  

Bedømmelsen af kvalifikationstesten meddeles ikke på selve dagen, og ansøgerne må ikke kontakte 
bedømmerne om prøven efterfølgende. Som udgangspunkt har ekvipager, der opnår et gennemsnit på 
mindst 3½ og ingen 1-taller en samlet kvalitet, der er forenelig med optagelse i Schweiss-registret.  

Naturstyrelsens afgørelse 
På baggrund af resultaterne fra de afholdte kvalifikationstests træffer Naturstyrelsen afgørelse efter 
drøftelse med Schweissudvalget. Der kan gå op til ca. 4-6 uger efter kvalifikationstesten, før ekvipagen får 
besked om eventuel optagelse i Schweiss-registret. 

Naturstyrelsen giver ansøgerne skriftlig meddelelse om afgørelsen, og der vedlægges kopi af bedømmernes 
skema med scoren fra kvalifikationstesten.  

Afgørelsen kan ikke ankes.  


