Møde 01-13 i Schweissudvalget
Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 – 17.00
Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde
Deltagere:

Referent:
Afbud:

Kirsten Skovsby
John Pedersen
Laurids Jonassen
Rune Rübner- Petersen
Ulrik Lorenzen
Per Hyttel
Mads Flinterup
Jytte Harder

Danmarks Jægerforbund (formand)
Koordinatorrepræsentant
Hundeførerrepræsentant (suppleant)
Dansk Schweisshundeforening
Naturstyrelsen (sekretariat)
Naturstyrelsen (sekretariat)
Sekretariatet
Sekretariatet

Lars Knudsen
Jens Bjørn Andersen

Hundeførerrepræsentant
Danmarks Jægerforbund

DAGSORDEN
Kl. 12.00 – 12.30

Frokost

Kl. 12.30 – 12.35

01-01-13 Godkendelse af dagsorden

Kl. 12.35 – 12.40

02-01-13 Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 02-12 (bilag 1 )

Kl. 12.40 – 12.50

03-01-13 Orientering fra Formandskabet

Kl. 12.50 – 13.15

04-01-13 Orientering fra Sekretariat

Kl. 13.15 – 13.45

05-01-13 Budgetopfølgning pr. 31/12 2012,Budget- og arbejdsprogram ’13 (bilag 2,3)

Kl. 13.45 – 14.15

06-01-13 Forventningsafstemning Schweissudvalg/Naturstyrelsen (bilag 4)

Kl. 14.15 – 14.45

07-01-13 Opfølgning på Schweissudvalgets indstilling på baggrund af Trafikarbejdsgruppens rapport. (bilag 5)

Kl. 14.45 – 15.30

08-01-13 Fremtidig handlingsplan for Schweissudvalget mhp fastsættelse af en ny 3-årig
strategi. (bilag 6)

Kl. 15:30-15:45

Kaffepause

Kl. 15.45 – 16.15 09-01-13 Forsikring af schweisshunde
Kl. 16.15 – 16.30 10-01-13 Input fra Schweissudvalget til hhv. Koordinatormøde og Stormøde
Kl. 16.30 – 16.45

11-01-13 Drøftelse af Dyrenes Vagtcentrals tilbud om SMS ordning omkring til- og framelding for hundeførerne .

Kl. 16.45 – 17.00

12-01-13 Eventuelt .

1

01-01-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:

Dagsorden er udsendt pr. mail til Schweissudvalget.
Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Der blev henstillet til, at der fremover ved afbud fra Danmarks Jægerforbunds repræsentant fremsendes en suppleant.
Dagsorden godkendt.

02-01-13

Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 2-12 (bilag 1)

Sagsfremstilling:

Sidste møde blev afholdt den 14. september 2012. Referatet har været
rundsendt til Udvalget pr. mail den 27. september. Der er modtaget bemærkninger fra Michael Ramlau, Schweisshundeforeningen omkring referatets pkt. 03-02-12 om Bortskaffelse af trafikdræbt vildt. Disse er efterfølgende indskrevet i referatet.

Indstilling :

Til godkendelse.

Beslutning :

Godkendt.

03-01-13

Orientering fra Formandskabet

Sagsfremstilling:

Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Der vil bl.a. blive
orienteret om:
 GF-forsikrings Trafikpris samt de arrangementer, der har været afholdt landet over.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling:
Orientering:

GF forsikring:
Prisen på kr. 100.000 var blevet tildelt på baggrund af Danmarks Jægerforbunds’ fokus på påkørsel af vildt. I den forbindelse blev der i løbet efteråret
2012 afholdt en kampagne, ”Vildt på vejen” med 4 arrangementer på større
tankstationer landet over, hvortil der var produceret sikkerhedstasker m.
diverse indhold til uddeling til bilister. Alle fire arrangementer, hvor Transportministeren bl.a. deltog i det ene, havde fået rigtig god mediedækning.

2

Udvalget tog orientering til efterretning.

04-01-13

Orientering fra Sekretariat

Sagsfremstilling:

Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Der vil bl.a.
blive orienteret om:
 Status ny hjemmeside
 Efteruddannelsen 2013
 Bortskaffelse af trafikdræbt vildt
 Status for reklamationer over schweissdragt
 Orientering om diverse sager, der siden sidst er behandlet i Sekretariatet.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Status ny hjemmeside:
Naturstyrelsen har ekstraordinært bevilget midler på kr. 50.000 til en fornyelse af hjemmesiden. Sekretariatet har i samarbejde med leverandøren udarbejdet et oplæg og har i den forbindelse udskrevet en fotokonkurrence
blandt hundeførerne. Der er modtaget ganske få fotos og flere modtages
med tak. Præsentation af den nye hjemmeside forventes at finde sted primo marts.
Efteruddannelsen 2013:
Det blev oplyst, at efteruddannelseskurset efter det nye koncept i år afholdes i Oksbøl den 13.-14. april. Rekvirentfokus samt teambuilding er foreløbige kursusemner, men nye input til programmet er stadig velkomne. Naturstyrelsens kurser vil være forbeholdt legitimerede schweisshundeførere målrettet de emner, der knytter sig til arbejdet i registret. Forslag til kursustilbud
tænkes drøftet på kommende koordinator- og stormøder. Naturstyrelsen
kan tage kontakt til relevante eksterne samarbejdspartnere med det formål
at udvikle den bedst mulige efteruddannelse. Hvorvidt efteruddannelse af
legitimerede hundeførere fremover skal være obligatorisk, kan tages op til
overvejelse, i forbindelse med det fremtidige arbejde i arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed.”
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Bortskaffelse af trafikdræbt vildt:
På baggrund af drøftelser på sidste udvalgsmøde om, hvorvidt forslaget er i
strid med de veterinære regler på området, er sagen nu vendt internt i Styrelsen, der ikke ser nogen anledning til at den gældende praksis ændres.
Hundeførerne er ikke på nogen måde forpligtet til at bortskaffe trafikdræbt
vildt, kun sørge for, at lodsejere underrettes om, hvor vildtet kan forefindes.
Hundeførerne orienteres herom på Stormødet.

Status for reklamationer over schweissdragt:
Det oplystes, at producenten har erkendt problemet med den utilstrækkelige kvalitet af bukserne. Ved reklamation sendes foto samt oplysninger om
størrelse til Sekretariatet. Hundeførere orienteres om reklamation/ombytningsprocedure ved stormødet.
Orientering om diverse sager der siden sidst er behandlet i Sekretariatet:
Der har i sekretariatet været behandlet flere sager af principiel karakter.
Herunder blandt andet spørgsmål omkring erstatningsansvar ved trafikeftersøgninger på motorvej, tilladelse til færdsel i krybespor på motorvej. Der afventes svar fra de pågældende myndigheder, der vil blive formidlet videre på
hjemmesiden, når svar foreligger.
En sag, hvor en hundefører var nægtet adgang af en bevæbnet mand, og
hvor politipatruljen efterfølgende havde afvist at optage en anmeldelse, er
nu videregivet til Midt- og Vestsjællands Politi, der nu undersøger hændelsen. Når resultatet af Politiets ankesagsbehandling foreligger, vil udvalg,
hundefører samt koordinator blive orienteret herom, ligesom der vil blive
fulgt op på sagen på hjemmesiden.
På baggrund af svar afgivet i brevkassen hos magasinet Jagt, Vildt og Våben
angående optagelseskriterierne til Schweiss-registret har Naturstyrelsens jurister påpeget, at det er den ansøgende ekvipages kompetencer som er afgørende for om den er egnet eller ej til optagelse i Schweiss-registret. Pågældendes alder kan ikke alene lægges til grund for en afvisning
Da det er klarlagt, at Skat på forlangende skal have adgang til baggrundsmateriale, før udbetaling af kørepenge efter Statens høje takst kan finde sted,
er der behov for, at der årligt udstedes en personlig kørselsbemyndigelse til
alle hundeførere. Dette sker for at beskytte den enkelte hundefører, og Sekretariatet arbejder p.t. med udformning af en procedure, således dette kan
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finde sted så hensigtsmæssigt for hundeførerne som muligt. Nærmere orientering herom finder sted på førstkommende stormøde.
Udvalget tog orientering blev taget til efterretning.

05-01-13
Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning 2012 (bilag 2), Budget og arbejdsprogram 2013 (bilag3)
På mødet gennemgås budgetopfølgning pr. 31/12- 2012 samt Sekretariatets budget og arbejdsprogram for 2013.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Endvidere ønskes udvalgets bemærkninger til arbejdsprogram samt budget for 2013.

Beslutning:

Efter en kort gennemgang blev budgetopfølgning for 2012 taget til efterretning.
Budget og arbejdsprogram 2013 blev herefter gennemgået. Der var ikke
indkommet ændringer i forhold til det program, som blev forelagt for Udvalget i september. Den præcise bevilling fra Naturstyrelsen er dog endnu
ikke modtaget, men forventes ikke væsentlig ændret. Der ses ikke de store
ændringer i forhold til sidste års budget, men det blev påpeget, at udgiften
til efteruddannelsen i år forventes at blive højere end det budgetterede.
Udvalget anbefalede, at der afsættes et beløb til den løbende drift (til tøj og
pejl) i budgettet, hvortil Ulrik Lorenzen meddelte, at dette ikke var muligt
indenfor den nuværende bevilling uden at skære ned på andre aktiviteter.
Der arbejdes til stadighed på, at den ordinære rammebevilling til schweissarbejdet opjusteres, således at tøjanskaffelser m.v. ske indenfor det meddelte budget.

06-01-13

Forventningsafstemning Schweissudvalg/Naturstyrelsen (bilag 4 )

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på drøftelserne på sidste møde i Schweissudvalget ønsker
Naturstyrelsen med udgangspunkt i vedlagte bilag 4 en drøftelse af de respektive forventninger til arbejdet i Schweissudvalget.
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Indstilling:

Styrelsen ønsker at høre udvalgsmedlemmernes forventninger, svarende
til Naturstyrelsens forventninger refereret i bilaget. Endvidere ønskes en efterfølgende forventningsafstemning.

Beslutning:

Med udgangspunkt i de formalia, der p.t. eksisterer for schweissarbejdet
gennemgik Ulrik Lorenzen de forventninger, som Naturstyrelsen løbende
over årene har tilkendegivet, og bad herefter udvalgets medlemmer om at
komme med deres forventninger, således at der kan ske en afstemning, og
signalforvirring fremover undgås.
Udvalget fandt, at de nye rammer havde gjort udvalgsarbejdet mindre interessant, hvilket lejlighedsvis har givet anledning til frustrationer blandt udvalgets medlemmer. Man savnede endvidere information fra Sekretariatet i
klage-/personsager, som man fortsat ønskede inddragelse i. Efter en debat
blev det klart, at der er behov for yderligere forventningsafstemninger. Der
er behov for en tydeligere formidling til den enkelte hundefører/koordinator
om repræsentanternes rolle i udvalget.
På baggrund af ovennævnte var der enighed om, at det bl.a. kunne være
nyttigt at undersøge, hvorvidt der evt. kunne være behov for en hel ny konstruktion/sammensætning af Schweissudvalget. Der indkaldes derfor snarest
til et seminar, hvor udvalg og sekretariat kan drøfte alternative måder at organisere schweissarbejdet på. Sekretariatet fastsætter snarest en mødedato.

07-01-13

Opfølgning på Schweissudvalgets indstilling på baggrund af Trafikarbejdsgruppens rapport. (bilag 5)

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i vedlagte bilag 5 ønsker Naturstyrelsen en drøftelse af
de foreslåede opfølgningsinitiativer, herunder de ressourcemæssige prioriteringer, det kan afstedkomme.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen redegjorde for det fremsendte bilag, som skal være grundlaget for de videre drøftelser internt i Naturstyrelsen. Udvalget tilsluttede sig
notatet med en enkelt ændring. Sekretariatet reviderer det fremsendte no-
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tat, der herefter er godkendt af Udvalget. Naturstyrelsen arbejder herefter
videre på sagen.

08-01-13

Fremtidig handlingsplan for Schweissudvalget mhp fastsættelse af en ny
3-årig strategi (bilag 6 )

Sagsfremstilling:

På baggrund af drøftelse på sidste udvalgsmøde omkring arbejdsprogram og
budget ønskes Schweissudvalgets handlingsplan drøftet med henblik på
fastsættelse af en fremadrettet 3-årig strategi, herunder ønske om større
råderum i budgettet bl.a. til udviklingsarbejde, øget kursusaktivitet m.v.
samt ved forslag om genforhandlingen af aftalen mellem NST og Danmarks
Jægerforbund (i 2014), at forsøge at øge driftsrammen. Handlingsplan fra
2011 er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning:

Ulrik Lorenzen anmodede udvalget om at udskyde processen med udarbejdelse af en ny 3-årig handlingsplan, da målsætningerne/visionerne i den nuværende endnu ikke var tilendebragt. Der havde endnu ikke været ressourcer til igangsættelse af arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed”, ligesom der i den nærmeste fremtid ligeledes forventes anvendt en del ressourcer, dels på opfølgningen af Trafikarbejdsgruppens arbejde, samt det
nye koncept på efteruddannelsen.
Det var der i udvalget forståelse for, og arbejdet med en ny handlingsplan
blev foreløbig udsat, indtil opgaverne i den nuværende er effektueret.
Der var enighed om snarest at igangsætte arbejdet i gruppen ”Faglighed,
kvalitet og synlighed”. John Pedersen er udpeget som formand. Sekretariatet
udarbejder snarest udkast til et fagligt kommissorium, der sendes til Udvalget for bemærkninger. Dette præsenteres for koordinatorerne på koordinatormødet.

09-01-13

Strategi for fremtidig forsikring af schweisshunde

Sagsfremstilling:

Er den nuværende kulancedækning fra Dansk Jagtforsikring A/S tilfredsstillende eller skal der søges udvirket en mere formaliseret ordning? Naturstyrelsen ønsker udvalgets råd herom.
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Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning:

Såfremt der skal ske en ændring af den nuværende kulanceordning kræver
dette en ændring i udbudsmaterialet til de kommende forhandlinger omkring jagttegnsforsikringen. Dette forudsætter en ændring i jagttegnsbekendtgørelsen. Udvalget var enige om, at der bør arbejdes på en permanent
ordning, men anså ikke problemet for akut, idet hundeførerne indtil videre
har fået dækket alle anmeldte skader. Derfor igangsætter Ulrik Lorenzen
snarest det indledende arbejde med henblik på en mere formaliseret ordning i fremtiden. Udvalget opdateres på næste møde omkring sagen.

10-01-13

Input fra Schweissudvalget til kommende Koordinator- og Stormøde (bilag 7)
Der afholdes koordinatormøde på Kalø den 25. februar samt Stormøde for
alle legitimerede schweisshundeførere på Fyn lørdag den 2. marts. På mødet gennemgås sekretariatets udkast til dagsorden for koordinatormøde (Bilag 7) samt tanker omkring punkter til drøftelse på stormødet.

Sagsfremstilling:

Indstilling:

Udvalget anmodes om bemærkninger hertil.

Beslutning:

Koordinatormøde:
Med enkelte tilføjelser til orienteringspunktet blev det besluttet, at anvende
det fremsendte udkast til dagsorden for koordinatormødet. Koordinatorerne orienteres om udvalgets planlagte seminar med drøftelser omkring forventningsafstemninger samt udvalgets fremtidige konstruktion.
Stormøde:
I forbindelse med indkaldelse til stormødet (på hjemmesiden) opfordres
hundeførerne om at komme med forslag til dagsordenpunkter. Fra Sekretariatet side orienteres om de samme pkt. som på koordinatormødet. Derudover indlæg v/hundefører. Der skal afholdes valg af hundeførerrepræsentant.

11-01-13
Sagsfremstilling:

Drøftelse af Dyrenes Vagtcentrals (DVC) tilbud om SMS ordning
Koordinatorerne er tidligere præsenteret for DVC’s tilbud til hundeførerne
om muligheden for at til- og framelde sig aktivt på deres system via sms.
Ved sidste koordinatormøde blev det, efter positive tilbagemeldinger fra
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område 9, besluttet at tilslutte sig ordningen. Der er planlagt et møde mellem DVC og Sekretariatet for at koordinere dette. Der planlægges udarbejdet et regelsæt/procedure om anvendelse af ordningen.
Indstilling:

Naturstyrelsen ønsker udvalgets bemærkninger hertil.

Beslutning:

Udvalget tilkendegav bekymringer overfor en sådan ordning, hvor risiko for
at antallet af ”tilgængelige” hundeførere i visse perioder (både af bevidste
og ubevidste handlinger) måske kunne vise sig at være væsentlig reduceret.
Mads Flinterup påpegede, at SMS ordningen kun omfattede rekvireringer
fra DVC. Der ville stadig kunne modtages opkald fra Falck, Politi, bilister m.v.
Oplyste endvidere, at der var planlagt møde med DVC omkring retningslinjer for ordningen, ligesom der var lagt op til evaluering efter en periode. Der
orienteres om status på hhv. Koordinator- og Stormøde.

12-01-13

Eventuelt
Flere udvalgsmedlemmer havde i takt med den voksende kronvildtbestand
kunne konstatere stigende problemer med overholdelse af De etiske Regler
for kronvildtjagt. Typisk er det problemer med skydning til større rudler,
manglende kuglefang samt skydning på alt for store afstande. Der blev appelleret til Danmarks Jægerforbund om at anspore medlemmerne til mere
ansvarsbevidsthed. Kirsten Skovsby meddelte, at hun på førstkommende
møde i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse ville fremdrage problemet.
Mads Flinterup oplyste, at et foreløbigt udtræk pr. d.d. over indrapporterede jagteftersøgninger i sæson 2012/13 havde vist en stigning på 5%, og trafikeftersøgninger en stigning på 10 % .

Møder 2013
Følgende møder er planlagt:
Mødetid

Mødested

Schweisskoordinatormøde

Mandag den 25. februar 2013

Kalø, Rønde

Stormøde 2013

Lørdag den 2. marts 2013

Fjelsted Skovkro, Fyn
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Schweiss-seminar

Fredag den 22. marts 2013

Trekants-området

Schweisskoordinatormøde

Torsdag den 22. august 2013

Kalø, Rønde

Schweissudvalgsmøde

Mandag den 16. september 2013

Middelfart
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