Referat fra møde 01-14 i Schweissudvalget
Tid: Mandag den 24. februar 2014 kl. 8.00 – 11.00
Sted: Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde
Deltagere:

Referent:
Afbud:

John Pedersen
Claus Lind Christensen
Laurids Jonassen
Rune Rübner- Petersen
Ulrik Lorentzen
Mads Flinterup
Jytte Harder

Koordinatorrep. (næstformand og mødeleder)
Danmarks Jægerforbund (suppleant)
Hundeførerrepræsentant (suppleant)
Dansk Schweisshundeforening
Naturstyrelsen (sekretariat)
Sekretariatet
Sekretariatet

Kirsten Skovsby
Danmarks Jægerforbund (formand)
Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund

Lars Knudsen

Hundeførerrepræsentant

DAGSORDEN
Kl. 08.00 – 08.05

01-01-14 Godkendelse af dagsorden

Kl. 08.05 – 08.10

02-01-14 Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 02-13 (bilag 1 )

Kl. 08.10 – 08.20

03-01-14 Orientering fra Formandskabet

Kl. 08.20 – 08.40

04-01-14 Orientering fra Sekretariat

Kl. 08.40 – 09.00

05-01-14 Budgetopfølgning pr. 31/12-13(bilag 2), Budget- og arbejdsprogram ’14 (bilag 3)

Kl. 09.00 – 09.15

06-01-14 Evaluering af beslutningsforløb for optagelse af nye hundeførere (bilag4)

Kl. 09.15 – 09.30

07-01-14 Drøftelse af engagement i hundesportskonkurrencer i uddannelsesperioden.

Kl. 09.30 – 10.00

08-01-14 Arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed” (bilag 5)

Kl. 10.00 – 10.15

09-01-14 Input fra Schweissudvalget til hhv. Koordinator- og Stormøde (bilag 6)

Kl. 10.15 – 10.30

10-01-14 Eventuelt.
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01-01-14

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden er udsendt pr. mail den 7. februar 2014 til Schweissudvalget.

Indstilling:

Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Ingen bemærkninger. Dagsordenen godkendt.

02-01-14

Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 2-14 (bilag 1)

Sagsfremstilling:

Sidste møde blev afholdt den 16. september 2014. Referatet har været
rundsendt til Udvalget pr. mail den 11. oktober. Der er ikke modtaget bemærkninger, og referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 1. november 2013.

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Som opfølgning på pkt. 10-02-13, omkring det lokale samarbejde mellem
Danmarks Jægerforbund og schweisshundeførerne var der forespørgsel om,
hvorvidt der var modtaget en tilbagemelding fra Danmark Jægerforbunds
repræsentant i udvalget på den kritik, der tidligere er påpeget af koordinatorerne. Claus Lind Christensen undersøger sagen internt og melder tilbage.
Ulrik Lorenzen opfordrede Jægerforbundet til, at den lokale koordinator
fremover inviteres til at deltage i Jægerforbundets lokale kredsmøder.
Referatet herefter godkendt.

03-01-14

Orientering fra Formandskabet

Sagsfremstilling:

Næstformanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Der var ingen orienteringspunkter fra Formandskabet.
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04-01-14

Orientering fra Sekretariat

Sagsfremstilling:

Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Behandling af sager i Sekretariatet:
Sekretariatet har siden sidst behandlet et antal sager, bl.a. om jagtlovsovertrædelser samt rådgivet hundeførerne omkring deres håndtering af situationen i sådanne sager. Der henvises her til § 18 i Naturstyrelsens Retningslinjer
for schweisshundeførere omkring overtrædelse af jagtlovgivningen. Sekretariatet vil i fremtidige efteruddannelsestilbud inddrage dette emne i undervisningen, med henblik på at klæde hundeførerne bedre på i sådanne situationer.
Det blev foreslået, at der udarbejdes en klumme om emnet til hjemmesiden.
Sekretariatet har endvidere behandlet formelle klager over intern rygtedannelse og frontdannelse i Registret samt manglende parathed m.v.
Indrapporteringer samt eftersøgningstal 2013/14
Endnu engang har der været behov for at rykke en del hundeførere for indrapporteringen. Der blev uddelt bilag omhandlende eftersøgningsintensitet, fordeling af trafik/bukke- og efterårsjagt fordelt på de 10 områder. Der ses en
stigning i det samlede antal på 5 % for jagteftersøgninger og 7 % for trafikeftersøgninger.
Alternativt register:
Udmeldingen om etableringen af Jægernes Eftersøgningskorps har medført en
del henvendelser til Sekretariatet, hvor udviklingen vil blive fulgt tæt. Sagen vil
blive drøftet på henholdsvis det kommende koordinator- og stormøde.
Trafikeftersøgninger:
På baggrund af schweisshundeførernes indrapporteringer er der nu udarbejdet
en rapport fra Aarhus Universitet (DMU) ”Påkørte større vilde dyr i Danmarks
2003 – 2012”. Rapporten offentliggøres i uge 11, hvorefter et særtryk, via koordinatorerne vil blive udsendt til schweisshundeførerne. Rapporten vil endvidere blive offentliggjort på vor egen hjemmeside.
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05-01-14
Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 30/11-13 (bilag 2), Budget og arbejdsprogram 2014
(bilag 3)
På mødet gennemgås budgetopfølgning pr. 30/11 2013 samt Sekretariatets
budget og arbejdsprogram for 2014.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Da et endelig regnskab for 2013 endnu ikke afsluttet, blev Udvalget præsenteret for budgetopfølgning pr. 30/11-13, hvoraf det fremgik, at balancen var
på godt kr. 80.000. Sekretariatet kunne oplyse, at disse midler var anvendt,
og dermed er regnskabet for 2013 godkendt.
Budget og arbejdsprogram for 2014 blev præsenteret. Der er i forhold til
2013 afsat yderligere midler til henholdsvis efteruddannelse, en folder samt
reparation af pejl. Budget og arbejdsprogram for 2014 godkendt.

06-01-14

Evaluering af beslutningsforløb for optagelse af nye hundeførere (Bilag 4)

Sagsfremstilling:

På baggrund af mail af 17. september 2013 fra Ulrik Lorenzen (bilag) ønskes
en evaluering af diskussionen om optagelse af ny hundeførere på sidste
møde i schweissudvalget.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen ønskede at give Udvalget en mulighed for respons på ovennævnte mail af 17/9, herunder på Udvalgets sagsbehandling forud for indstilling til Naturstyrelsen. Der var enighed om, at når ekvipager inviteres til
test, så skal de, alt andet lige, optages i Registret, hvis der aflægges en tilfredsstillende prøve. Dette forudsætter, at de indledende vurderinger er vel
forberedte, grundige og klare.

07-01-14

Drøftelse af engagement i hundesportskonkurrencer i uddannelsesperioden
Ved optagelse på uddannelsesforløbet som legitimeret hundefører er hundeføreren forpligtet til at overholde en række betingelser. En af disse betingelser er, at hunden ikke må anvendes til drivjagt.

Sagsfremstilling:
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Sekretariatet har behandlet en sag, hvor der har været rejst spørgsmål ved
det rimelige i, at hundeførere under uddannelse har et stort engagement
med den registrerede hund i hundesport, herunder om drivjagtskravet er
udelukkende i forhold til fuldbrugsprøver.
Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af, om der er behov for at præcisere forventninger i
forbindelse med uddannelsesforløbet for de nye hundeførere, herunder at
indskærpe retningslinjer for hundesport.

Beslutning:

Efter en drøftelse konstaterede Udvalget, at det er vigtigt, at hundeførerne
udviser den nødvendige parathed, og at deres hunde er i stand til at levere
varen på de praktiske eftersøgninger. Her vurderes det stadigt, at anvende
hunden til drivjagt vil være ødelæggende for hundens evner til at fastholde
vanskellige spor, når der forekommer massiv afledning. Engagement i hundesport m.v. rummer en gråzone i forhold til schweissarbejdet i Registret.
Hundeføreren skal derfor være særlig opmærksom på, om et engagement i
hundesport aktuelt fjerner fokus fra eftersøgningsarbejdet. Denne afvejning
og vurdering er i første omgang helt op til den enkelte hundefører selv at foretage. Problematikken og afvejningen kan være svær, og der vil blive orienteret herom på hjemmesiden.

08-01-14

Arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed” (bilag 5)

Sagsfremstilling:

Schweissudvalget besluttede på et møde den 1. februar 2013 at igangsætte
arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed”. Sekretariatet udarbejdede et udkast til et kommissorium (bilag), men arbejdet kom ikke i gang. På
Schweisskoordinatormødet den 22. august 2013 blev dette drøftet. Koordinatorerne var enige om vigtigheden i arbejdet, men tilkendegav, at kommissoriet var for bredt formuleret, og det derfor kunne være svært at se, hvordan opgaven kunne løses. Påpegede endvidere de ringe midler, der var afsat. Der kom forslag om i stedet at opdele kommissoriets emner i tre; Faglighed; Kvalitet; Synlighed med hvert sit kommissorium. Der var endvidere
tilbud fra en koordinator om at yde professionel assistance. Det blev besluttet at bringe sagen til yderligere drøftelse i Schweissudvalget.
Efter drøftelse på Schweissudvalgets møde den 16. september 2013 tilbød
Lars Knudsen sig som ny tovholder for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består herefter af Lars Knudsen, John Pedersen, Rune Rübner-Petersen og Jens
Bjørn Andersen. Det blev på mødet besluttet, i forhold til det tidligere udarbejdede udkast til kommissorium, at der burde indgå yderligere et pkt.,
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nemlig omkring evaluering af hhv. egnethedsprøve og kvalifikationstest. Det
blev besluttet, at Gruppen inden udgangen af oktober skulle udarbejde et
udkast til struktur, tidsplan, budget m.v. for arbejdsgruppens arbejde til udvalget.
Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af den manglende fremdrift i arbejdet.

Beslutning:

Det udarbejdede kommissorium rummer mange problemstillinger og kræver en del ressourcer for at tilgodese de opgaver, der er pålagt arbejdsgruppen. Dette har været en medvirkende årsag til, at arbejdet endnu ikke er
kommet i gang.
Da Schweissudvalgets fremtid er uafklaret blev det besluttet at afvente den
afklaring, der forventes at foreligge i løbet af et par måneder. Der var dog
enighed om, at vigtige fokuspunkter i det nuværende kommissorium snarest
herefter tages op.

09-01-14

Input fra Schweissudvalget til hhv. koordinator- og Stormøde (bilag 6)

Sagsfremstilling:

Der afholdes koordinatormøde umiddelbart efter dette udvalgsmøde samt
Stormøde for alle legitimerede hundeførere på Fyn lørdag den 1. marts. På
mødet gennemgås Sekretariatets udkast til dagsorden for koordinatormøde
(bilag) samt tanker omkring punkter til drøftelse på Stormødet.

Indstilling:

Udvalget anmodes om bemærkninger hertil.

Beslutning:

Der fremkom ikke bemærkninger til det fremsendte udkast til dagsorden for
koordinatormødet.
Foreløbig dagsorden til Stormødet blev uddelt. Mads Flinterup oplyste, at
der, efter opfordring, kun var kommet et forslag fra hundeførerne til dagsordenen. Punktet; Landet rundt v/koordinatorerne var efter ønske sat på
dagsordenen, men efter en rundspørge havde det vist sig, at kun enkelte
koordinatorer har udtrykt ønske om at komme til orde. Punktet drøftes efterfølgende på koordinatormødet. Ulrik Lorenzen så meget gerne, at Jægerforbundet fremover har et fast punkt på Stormødets dagsorden. Formålet
er, at give Jægerforbundet en mulighed for direkte at tale til samtlige hundeførere i Registret, hvilket syntes oplagt, da det daglige arbejde i SchweissRegistret er legitimeringen af en del af jagten i Danmark. Claus Lind Christensen var enig heri.
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10-01-14

Eventuelt
Der skal fastsættes endelige tid og sted for Udvalgets møde i september.
Sekretariatet foreslår uge 38 (15.-19. september).
Det blev forespurgt om, der fra Tøjarbejdsgruppen var fremsendt tilbagemelding/takkeskrivelse til de sponsorer, der har bidraget til Schweissdragten. Sekretariatet undersøger sagen.
Næste møde i Schweissudvalget blev fastsat til mandag den 15. september.
Næste Schweisskoordinatormøde blev fastsat til 21. august (dog senere på
koordinatormødet ændret til den 22. august )

Møder 2014
Følgende møder er planlagt:
Mødetid

Mødested

Stormøde 2014

Lørdag den 1. marts 2014

Fjelsted Skovkro, Fyn

Schweisskoordinatormøde

Fredag den 22. august 2014

Kalø, Rønde

Schweissudvalgsmøde

Mandag den 15. september 2014

Kalø, Rønde
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