Referat for Schweissudvalgsmøde 01-16
Tid:
Sted:

Tirsdag d. 2. februar 2016 kl 13-15 (frokost kl 12.30-13)
Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Deltagere:

Claus Lind Christensen
Jim Schou Larsen

Referent:

Stig Jensen
Rune Rübner-Petersen
Lars Jensen
Ulrik Lorenzen
Susanne Nissen
Marie Fangel Cleemann

Danmarks Jægerforbund (formand)
Koordinatorrepræsentant-suppl.
(næstformand)
Hundeførerrepræsentant
Dansk Schweisshundeforening
Danmarks Jægerforbund
Naturstyrelsen (sekretariat)
Naturstyrelsen (sekretariat)
Naturstyrelsen (sekretariat)

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 03-15
Schweissudvalget havde ingen bemærkninger til referatet fra møde 03-15, der
derfor blev godkendt.
3. Orientering fra Formand
Claus Lind Christensen havde ingen emner til orientering.
4. Orientering fra Sekretariat
Personalesager
Sekretariatet orienterede i fortrolighed om to verserende personalesager om
uoverensstemmelser hundeførerne i mellem.
Klagesager
Sekretariatet har behandlet en klagesag over en hundefører, for bl.a. brug af en
ikke-legitimeret hund til eftersøgning. Hundeføreren har afleveret sit
legitimationskort og er ikke længere i registret.
Sekretariatet behandler i øjeblikket en klage om lokale samarbejdsproblemer
mellem en lodsejer og en hundefører.
Øvrigt
Sekretariatet afholder i foråret 2016 møde med Dyrenes Beskyttelse og
Dyrenes Vagtcentral om hundeførernes tilgængelighed ved
trafikeftersøgninger samt om affangningsmetoder. Dette bl.a. på baggrund af
flere henvendelser fra bilister, der klager over affangningsmetoder. Dialog
mellem hundefører og rekvirent kan i mange tilfælde komme sådanne sager i
forkøbet.
Schweissudvalget foreslog udarbejdelse af beskrivelse af affangningsmetoder,
og hvad der sker i forbindelse med en trafikeftersøgning i fællesskab med
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Dyrenes Beskyttelses. Udvalget foreslog også at Dyrenes Vagtcentral inviteres
på et eftersøgningsarrangement for at få en fornemmelse af arbejdet.
5. Fremtidig organisering i sekretariatet
Bemandingen i sekretariatet er Susanne Nissen, Marie Fangel Cleemann og
Ulrik Lorenzen. Sekretariatet er ikke schweissfagligt, så det kan være objektivt
ift. faglige elementer, samt have fokus på de administrative opgaver og den
forvaltningsmæssige faglighed. I første omgang vil sekretariatet fokusere på
sikker drift og formaliteter, så hundeførerne mærker så lidt som muligt til
overgangen fra Danmarks Jægerforbund. Derefter tages fat på det
fremadrettede arbejde.
Organisatorisk bliver Naturstyrelsen per 1. juli 2016 delt op i to selvstændige
styrelser: Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
Naturstyrelsen vil omfatte arealadministration, mens Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet.
Dette kommer ikke til at betyde noget i dagligdagen for schweisshundeførerne.
Fremadrettet sikres fagligheden i Schweiss-registret ved at trække meget på
koordinatorer og bedømmere, samt uformel sparring med hundeførerne.
Dertil kommer arbejdsgrupper til større opgaver, som arbejde med forsikring
eller tøjudvalg. Derved inkluderes hundeførernes faglighed i sagsbehandlingen
i sekretariatet.
Samarbejdsaftalen mellem Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen om
uddannelse, kurser m.m. er endnu ikke færdig. Det ligger fast, at sekretariatet
vil kunne trække på Mads Flinterup og Jytte Harder til sparring og vejledning
ift. kurser, test og uddannelse i 2016 for at sikre kontinuiteten.
6. De nye egnethedsprøveregler
Egnethedsprøvereglerne er blevet revideret efter en proces, hvor
bedømmerene og koordinatorerne har været involveret. De væsentligste
ændringer inkluderer præciseringer ift. brug af klove, udlægning af spor til
remarbejdet og krav til hetz, samt at en skudræd hund ikke kan bestå prøven.
Dertil kommer enkelte administrative ændringer, herunder, at hundeføreren i
indkaldelsen informeres om, hvilken hjortevildtart, der bliver brugt til prøven,
og skærpede krav til antal afprøvninger.
Formålet med ændringerne har blandt andet været at præcisere reglerne, samt
at motivere hundeførerne til at være helt klar, når de går til prøve.
Udvalget tager de nye regler til efterretning, og de offentliggøres i en nyhed på
schweiss.dk.
7. Status for dialog med Dansk Jagtforsikring om kulanceordning
Ulrik Lorenzen orienterede om status for forsikring af schweisshunde. I
december 2015 blev en ny, midlertidig kulanceordning for kalenderåret 2016
offentliggjort. De ændrede retningslinjer skyldes, at Dansk Jagtforsikring i
marts 2015 oplyste, at den hidtidige kulanceordning ikke med forsvarlighed
kunne opretholdes pga. stigende udbetalinger til schweisshunde.
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Processen om en god erstatning af den hidtidige kulanceordningen er i gang i
Naturstyrelsen, og en løsning forventes færdig senest ved udgangen af 2016.
Schweiss-sekretariatets opgave er på bedste vis at svare på de spørgsmål
hundeførerne har i forbindelse med den nuværende ordning samt at involvere
hundeførerne i processen omkring den fremtidige løsning. Dette gøres ved at
nedsætte en rådgivende gruppe af 2-4 hundeførere, udpeget af
koordinatorerne, der kan bidrage med faglige input i processen.
Udvalget påpegede, at det specielt er bagatelgrænsen på 1.000 kr., der påvirker
hundeførerne. Udvalget tog 2016-kulanceordningen til efterretning, men
rådede Naturstyrelsen til at udarbejde en bedre ordning snarest muligt, og
senest ved udgangen af 2016. Hundeførerne skal høres ift. den nye ordning, og
den skal være enkel.
Claus Lind Christensen kunne på et spørgsmål oplyse, at Danmarks
Jægerforbund per 1. januar 2016 har opsagt den ekstra ulykkesforsikring, de
har haft for schweisshundeførerne, der dækkede egen personskade under
transporten til og fra en eftersøgning samt under selve eftersøgningen.
Naturstyrelsen undersøger hvilken indflydelse det har på
schweisshundeførernes dækning.
N.B. Naturstyrelsen har efterfølgende fået afklaret, at hundeførerne er dækket
af Statens selvforsikring ved egen personskade under transporten til og fra en
eftersøgning samt under selve eftersøgningen.
8. Hvordan når vi ud til vores samarbejdspartnere?
Der er stor forskel på lokalkendskabet til schweisshundeførerne og deres
arbejde hos flere samarbejdspartnere. Schweissudvalget drøftede
mulighederne for at få et udbredt et mere ensartet kendskab til hundeførerne.
Eksempelvis ved at kontakte andre myndigheder, og efterspørge hvilke
informationer de ønsker eller mangler om Schweiss-registret.
Sekretariatet bakker op om dette, og vil tage fat heri, når overdragelsen fra
Danmarks Jægerforbund er faldet til ro.
9. Behov for nye streamers?
Flere hundeførere har efterspurgt genoptrykning af de streamers, der blev
fremstillet nogle år tilbage. Det er Schweissudvalgets erfaring, at streamerne
bliver brugt, og at de er gode at bruge til formidling for koordinatorer og øvrige
hundeførere. Udvalget anbefaler derfor, at streameren bliver gentrykt.
Udvalget vedtog, at sekretariatet skal undersøge mulighederne for eventuelt
genoptryk af streamers, herunder kvalitet, layout og finansiering.
10. Input til kommende koordinatormøde og stormøde
Schweissudvalget drøftede behovet for en temadag for alle
schweisshundeførere, hvor fællesskab, trivsel og korpsånd er i fokus. Det
gælder både samarbejdet mellem hundefører og hundefører, og samarbejdet
mellem hundefører og sekretariatet. Der er flere eksempler på dårligt
samarbejde, og at hundeførerne ikke kommunikerer på en ordentlig måde
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med hinanden. Det er vigtigt, at alle taler ordentligt til hinanden for at bevare
et godt samarbejde og høj trivsel i registret.
Udvalgsmedlemmerne var enige om, at sekretariatet arbejder videre med
dette, og også drøfter det på kommende koordinatormøde. Det kunne resultere
i et adfærdskodeks for samarbejdet.
11. Kommende møder
Schweisskoordinatormøde 02-16 afholdes fredag d. 26. august 2016.
Schweissudvalgsmøde 02-16 afholdes onsdag d. 14. september 2016.
12. Eventuelt
Schweiss-registret har tidligere udarbejdet retningslinjer for håndtering af
eventuelle eftersøgninger af påkørt ulv, og Schweissudvalget drøftede behovet
for retningslinjer for håndtering af et eventuelt møde med ulv på en almindelig
eftersøgning. Umiddelbare erfaringer fra Tyskland tyder ikke på problemer i
forbindelse med schweiss-arbejdet.
Enighed om, at sekretariatet undersøger behovet for retningslinjer.
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