REFERAT fra møde 02-13 i Schweissudvalget
Tid: Mandag den 16. september 2013 kl. 12.00 – 17.00
Sted: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Deltagere:

Kirsten Skovsby
John Pedersen
Jens Bjørn Andersen
Lars Knudsen
Rune Rübner- Petersen
Ulrik Lorentzen
Mads Flinterup
Jytte Harder

Referent:

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

Afbud:

DAGSORDEN
Kl. 12.00 – 12.30

Frokost

Kl. 12.30 – 12.35

01-02-13 Godkendelse af dagsorden

Kl. 12.35 – 12.40

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

Kl. 12.40 – 12.50
Kl. 12.50 – 13.00

03-02-13 Orientering fra Formandskabet
04-02-13 Orientering fra Sekretariat

Kl. 13.00 – 13.30

05-02-13 Budgetopfølgning 2013 (bilag 2), Budget- og arbejdsprogram ’14 (bilag 3)

Kl. 13.30 – 14.00

06-02-13 Optagelse af nye hundeførere 2013 (bilag 4 og 4a)

Kl. 14.00 – 14.15

07-02-13 Status og opfølgning på efteruddannelsen 2013

Kl. 14.15 – 14.45

08-02-13

kl. 14.45 - 15.00

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

Kl. 15.00 - 15.45 09-02-13 Ny handlingsplan (bilag 6)
Kl. 15.45 - 16.00 10-02-13 ”Rammer for Schweiss-registrets koordinatorer” (bilag 7)
Kl. 16.00 – 16.30

11-02-13 ”Lokale rammer for et godt fungerende Schweiss-register” (bilag 8)

Kl. 16.30 – 16.45

12-02-13 Eftersøgning af ulv (bilag 9)

Kl. 16.45 – 17.00

13-02-13 Eventuelt.

01-02-13

Godkendelse af dagsorden
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Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning:

Dagsorden er udsendt pr. mail den 4. september til Schweissudvalget.
Dagsordenen indstilles til godkendelse.
Godkendt.

02-02-13

Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 1-13 (bilag 1)

Sagsfremstilling:

Sidste møde blev afholdt den 1. februar 2013. Referatet har været rundsendt til Udvalget pr. mail den 18. februar. Der er modtaget bemærkninger
fra koordinatorrepræsentant John Pedersen, omkring referatets pkt. 04-0113 om Efteruddannelsen. Disse er efterfølgende i overensstemmelse med
formanden indskrevet i referatet.

Indstilling :

Til godkendelse.

Beslutning :

Ingen bemærkninger; referat af møde 01-13 hermed godkendt.

03-02-13

Orientering fra Formandskabet

Sagsfremstilling:

Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Kirsten Skovsby oplyste, at Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen i forsommeren havde indgået en ny samarbejdsaftale med mulighed for at skabe
fælles rammer, heriblandt inden for schweissområdet. Aftalen vedlægges dette referat.

04-02-13

Orientering fra Sekretariat

Sagsfremstilling:

Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Sekretariatet orienterede kort om følgende punkter:
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Kørsel og standsning på motorvej:
Det blev meddelt, at Rigspolitiet har oplyst, at der ikke er hjemmel til kørsel
og standsning i nødsporet i forbindelse med eftersøgning af påkørt vildt.
Hundeføreren skal inden eftersøgning igangsættes kontakte vagthavende i
den pågældende politikreds med henblik på nærmere aftale. Sagens akter
blev uddelt på mødet.
Dom i forbindelse med sag om kronvildt:
Dommen, der var blevet diskuteret på koordinatormødet, var nu blevet
drøftet i Sekretariatet, der fandt at dommen ingen betydning vil få for
schweiss-registret eller jægernes forpligtelser i forhold til eftersøgninger.
Hundeførerne er orienteret på hjemmesiden, ligesom der er tilgået koordinatorerne en tilbagemelding.
Anmeldelse af schweisshund:
På baggrund af en uheldig hændelse, hvor en schweisshund under luftning
har revet sig løs og har bidt en anden hund, er en schweisshundefører blevet anmeldt til Politiet. Sekretariatet følger sagen tæt og yder hundeføreren
den fornødne støtte i sagen.
Hundeførernes underretningspligt over for berørte lodsejere ifm trafikeftersøgninger m.v.
På baggrund af hændelse på et større gods var sekretariatet kontaktet vedr.
ovenstående. Her var svaret, at bekendtgørelsen ikke skelner mellem jagt
og trafik; lodsejere skal således orienteres i forbindelse med trafikeftersøgninger. I samme sag var der desuden spørgsmål om, hvorvidt en hundefører
kunne påberåbe sig sin tavshedspligt, hvor der sker overtrædelse af bestemmelser i en jagtlejekontrakt. Naturstyrelsen finder ikke, at en hundefører kan udtale sig om faktiske forhold på en eftersøgning overfor tredje part.
Er der tale om egentlige lovovertrædelser som en hundefører er vidne til, er
han imidlertid underlagt underretningspligt til Naturstyrelsen, med mindre
han er bekendt med, at der er foretaget politianmeldelse af forholdet.
Ansvarsforsikring af schweisshunde:
Med baggrund i en uheldig sag, fremlagt på koordinatormødet, hvor en
hundefører, var blevet politianmeldt på baggrund af en uheldig hændelse
med sin hund, opfordres hundeførerne at være obs på egne forsikringsbetingelser, herunder en påmindelse om, at det er lovpligtigt, at have sine
hunde ansvarsforsikrede.
Endelig blev udvalget orienteret om en verserende personsag.
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05-02-13
Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning 2013 (bilag 2), Budget og arbejdsprogram 2014 (bilag 3)
På mødet gennemgås budgetopfølgning pr. 6. september 2013 samt Sekretariatets udkast til budget og arbejdsprogram for 2014.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Endvidere ønskes udvalgets bemærkninger til arbejdsprogram samt budget for 2014.

Beslutning:

Mads Flinterup gennemgik de medsendte noter til budgetopfølgning 2013,
hvorefter Udvalget tog denne til efterretning.
Jens Bjørn Andersen meddelte, at der stadig var midler til rådighed fra den
pris (fra GF-forsikring), som tidligere var tildelt Danmarks Jægerforbund til
at gennemføre projekt ”Vildt på Vejen”, og foreslog, at anvende disse til det
længe ønskede informationsmateriale for Schweissregistret. Det blev besluttet, at sekretariatet snarest på baggrund heraf udarbejder udkast til en
folder.
Jens Bjørn Andersen oplyste endvidere, at tøjarbejdsgruppens arbejde nu
var afsluttet, og at det endelige regnskab var udarbejdet. Formanden fremsender snarest hhv. takkeskrivelse/regnskaber til donatorerne ligesom der
orienteres på schweiss-hjemmesiden herom.
Budget 2014
Den forventede bevilling til næste års budget forventes at være på kr.
880.000. Dette dækker i henhold til dette års budget den egentlige drift. Der
var dog forslag til et par mindre justeringer, som udvalget kunne tilslutte sig.
Bl.a. nedjusteres udgifterne til hjemmesiden, der nu er implementeret. Disse midler er i stedet foreslået anvendt til bl.a. fastholdelse af en høj prioritet
på efteruddannelsestilbud, udarbejdelse af informationsmateriale, et bedømmerseminar samt forøgede midler til nye arbejdsgrupper, jfr. drøftelse
på koordinatormøde.
Med hensyn til budget for 2014 efterlyste John Pedersen en permanent forøgelse af midlerne til schweissarbejdet, bl.a. til tøj og pejl. Ulrik Lorenzen
oplyste, at der er sat en proces i gang i Naturstyrelsen, men at der er stor interesse fra mange sider i at få del i yderligere jagttegnsmidler. Man må her
forvente en længere proces, før der ligger en afklaring.
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06-02-13

Optagelse af nye hundeførere 2013 (bilag 4, bilag 4 a )

Sagsfremstilling:

I alt 37 hundeførere har søgt om optagelse i Schweiss-registret i 2013. I
samråd med koordinatorerne er 14 ansøgere (bilag 4) indkaldt til kvalifikationstest, der er afholdt i perioden 25. august – 7. september.
Resultaterne af disse kvalifikationstests fremgår af bilag 4 a.

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling. Udvalget bedes komme med en anbefaling af,
hvilke af de 14 hundeførere, der er indkaldt til kvalifikationstest, som bør
tilbydes optagelse på det toårige uddannelsesforløb.

Beslutning:

Resultaterne af kvalifikationstest afholdt den 7. september var eftersendt
udvalget pr. mail den 12. september (bilag 4 aa).
Udvalget indstillede 5 hundeførere til uddannelse. Efterfølgende har Naturstyrelsen tilbudt uddannelsen til 7 hundeførere. Sekretariatet sørger for det
videre fornødne.

07-02-13

Status og opfølgning på efteruddannelsen 2013

Sagsfremstilling:

På baggrund af det nye koncept for efteruddannelsen blev der afholdt to
kurser i foråret 2013. Der var stor tilslutning, og evalueringen fra begge kurser har været særdeles konstruktive. Der har været ønske fra koordinatorerne om, at tidspunktet for efteruddannelsen ændres/afveksles (p.t. medio
april). Planlægning af næste års kursus bør overvejes.

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning:

Udvalget fandt ikke anledning til at ændre det nuværende tidspunkt for afholdelse af efteruddannelsen (april). Der fremkom forslag om følgende emner til fremtidige kurser: ”Buejagteftersøgninger”, ”Ret og pligt ved jagtlovsovertrædelser” samt ”Efteruddannelseskursus for koordinatorer”. Yderligere forslag modtages gerne på Sekretariatet.
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08-02-13

Arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed ( bilag 5)

Sagsfremstilling:

Schweissudvalget besluttede på et møde den 1. februar at igangsætte arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed”. Sekretariatet har udarbejdet et udkast til et kommissorium (bilag), men arbejdet er ikke kommet i
gang. På Schweisskoordinatormødet den 22. august 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.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Efter en drøftelse, tilbød Lars Knudsen sig som ny tovholder for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen består herefter af Lars Knudsen, John Pedersen,
Rune Rübner-Petersen og Jens Bjørn Andersen. I forhold til det nuværende
udkast til kommissorium bør der yderligere indgå et pkt. omkring evaluering
af hhv. egnethedsprøve og kvalifikationstest. Gruppen udarbejder inden udgangen af oktober et udkast til struktur, tidsplan, budget m.v. for arbejdsgruppens arbejde til udvalget.

09-02-13

Ny Handlingsplan (Bilag 6)

Sagsfremstilling:

Sekretariatet finder at form og indhold af den nuværende Handlingsplan
(bilag 6) bør underkastes en nyskrivning. Samtidig kunne der ske en ny opstilling af Schweissudvalgets faglige milepæle/mål og prioriteringer samtidig
med at den tilhørende økonomi afdækkes.

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning:

Med baggrund i nedsættelse af den nye arbejdsgruppe omkring det fremtidige arbejde (pkt. 08-02-13) blev det besluttet at afvente input herfra, således at disse referencer kan indgå i drøftelserne om en ny Handlingsplan.
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10-02-13

”Rammer for Schweiss-registrets koordinatorer” (Bilag 7)

Sagsfremstilling:

Sekretariatet har på baggrund af drøftelser på tidligere koordinatormøder
udarbejdet et udkast til rammer for schweiss-registrets koordinatorer. Udkastet skal ses som en ajourføring af de tidligere udleverede retningslinjer,
og på koordinatormødet den 22. august d.å. blev udkastet præsentret for
koordinatorerne. Koordinatorerne fremførte på mødet ønske om enkelte
justeringer, og sekretariatet har nu på baggrund heraf udarbejdet et nyt udkast til ”Rammer for Schweiss-registrets koordinatorer”.

Indstilling:

Udvalget anmodes om bemærkninger hertil med henblik på forelæggelse
for hundeførerne på Stormødet i marts 14´.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen redegjorde kort til det fremsendte udkast, der var tænkt som
en ajourføring af det nuværende rammepapir fra 2005. På baggrund af kritik
fra enkelte lokalområder omkring det nuværende samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og lokale hundeførere, meddelte Jens Bjørn Andersen,
at han snarest ville viderebringe dette og dermed opfordre kredsene til en
bedre dialog. Det blev endvidere foreslået, at emnet kunne drøftes på et
kommende koordinatormøde eller ved et eventuelt efteruddannelseskursus
for koordinatorer.
Udvalget indstillede herefter 2. udkast af ”Rammer for Schweiss-registrets
koordinatorer” til forelæggelse for hundeførerne på førstkommende stormøde (marts 2014).

11-02-13
Sagsfremstilling:

”Lokale rammer for et godt fungerende Schweiss-register” (bilag 8)

Indstilling:

Naturstyrelsen ønsker udvalgets bemærkninger hertil med henblik på forelæggelse for hundeførerne på Stormødet i foråret 2014.

På baggrund af drøftelser på hhv. efteruddannelseskurset for legitimerede
hundeførere samt forårets lokalmøder blev udkast til ”Lokale rammer for et
godt fungerende Schweisss-register” præsenteret for koordinatorerne på
mødet den 22. august. Notatet er tænkt som rammer for et godt fungerende schweissregister, og der var en positiv respons fra koordinatorerne. Der
fremkom på mødet ønske om enkelte tilrettelser, som er imødekommet i et
nyt udkast.
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Beslutning:

Ulrik Lorenzen redegjorde for 2. udkast til de fremtidige lokale rammer for
et godt fungerende Schweiss-register. Der var fra udvalget forslag til en enkelt tilføjelse, nemlig at sætningen ”Oplæring af nye hundeførere i lokalområdet er et fælles teamprojekt” flyttes op i selve teksten samt at de resterende ”gode udsagn” udelades i det endelige notat. Sekretariatet tilretter
ovennævnte, hvorefter notatet præsenteres på stormødet i marts 14.

12-02-13
Sagsfremstilling:

Eftersøgning af ulv (bilag 9)
Der er konstateret flere individer af ulve i Jylland i løbet af de seneste år. Fra
Schleswig-Holstein kendes trafikpåkørsler af ulv, senest i april 2013.
Muligheden for, at der opstår en trafikrelateret ulveeftersøgning eksisterer
således. Da ulve i Danmark er vildt i juridisk forstand, er der hjemmel til at
eftersøge og aflive nødstedte individer i henhold til Bekendtgørelsen om
dette.
For at klarlægge hundeførernes holdning til eftersøgninger af eventuelle
ulve er der pr. mail den 3. juli d.å. rundsendt en række spørgsmål. På baggrund af de indkomne besvarelser har Sekretariatet udarbejdet et notat
som opsummerer de regionale indspark (bilag).
Endvidere er der blevet forespurgt om tilstedeværelsen af ulv i Jylland bør
får anledning til særlige forholdsregler i forbindelse med eftersøgninger i
almindelighed.
Det udarbejdede notat, der blev præsenteret for koordinatorerne på møde
den 22. august, gav ikke her anledning til bemærkninger. Der blev på mødet
orienteret om, at der, på baggrund af den viden der løbende tilgår sekretariatet omkring ulveproblematikken, vil blive udarbejdet retningslinjer for eftersøgning af ulv.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Mads Flinterup redegjorde for det udsendte bilag, og orienterede endvidere
om de seneste erfaringer i Tyskland omkring påkørsler af ulv. Retningslinjer
for eftersøgning af ulv er nu under udarbejdelse i Sekretariatet og udsendes
snarest.
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13-02-13

Eventuelt
Næste udvalgsmøde afholdes på Kalø, mandag den 24. februar 2014 kl.
8.00 – 10.30, umiddelbart inden afholdelse af koordinatormødet samme
dag. Der vil være mulighed for indkvartering fra søndag aften.
Rune Rübner-Petersen oplyste, at det nu er muligt at downloade en ny 112app, som ved opkald lokalitetsfastsætter opkaldet. Foreslog, at det undersøges om tilsvarende er muligt i forbindelse med opkald til 1812. Sekretariatet kontakter snarest belejligt Dyrenes vagtcentral herom.

Møder 2014
Følgende møder er planlagt:
Mødetid

Mødested

Schweissudvalgsmøde

Mandag den 24. februar 2014 kl. 8.00 – 10.30 Kalø, Rønde

Schweisskoordinatormøde

Mandag den 24. februar 2014

Kalø, Rønde

Stormøde 2014

Lørdag den 1. marts 2014

Fjelsted Skovkro, Fyn

Schweisskoordinatormøde

Medio august 2014

Kalø, Rønde

Schweissudvalgsmøde

Medio september 2014
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