
 

 

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET 

Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 – 16.00 

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.  

 

 

Deltagere:  Claus Lind Christensen  Danmarks Jægerforbund (formand) 

John Pedersen Koordinatorrepræsentant (næstformand) 

Stig Jensen  Hundeførerrepræsentant 

  Rune Rübner- Petersen Dansk Schweisshundeforening 

  Ulrik Lorentzen Naturstyrelsen (sekretariat) 

  Mads Flinterup Sekretariatet  

Referent:  Jytte Harder  Sekretariatet 

 

Afbud:  Lars Jensen   Danmarks Jægerforbund 
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01-02-15 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

 
Sagsfremstilling: Dagsorden er udsendt pr. mail den 25. marts d.å. til Schweissudvalget. 
 
Indstilling:  Dagsordenen indstilles til godkendelse.  

Beslutning: Mødet blev indledt med en speciel velkomst til Stig Jensen, Græsted (region 

9). Stig Jensen afløser Lars Knudsen som hundeførerens repræsentant i 

Schweissudvalget.  

Der var ønske om, at dagsordenens pkt. 8 ”Kulanceerstatning til 
schweisshunde” blev behandlet umiddelbart efter pkt. 04-02-15. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

02-02-15 GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE 01-15 (BILAG 1) 

Sagsfremstilling: Sidste møde i Udvalget blev afholdt den 6. februar 2015.  Referatet har været 
rundsendt til Udvalget pr. mail den 17. februar. Der er ikke modtaget 
bemærkninger, og referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 23. februar 
2015. 

Indstilling :  Til godkendelse.  

Beslutning :  Godkendt. 

 

03-02-15  ORIENTERING FRA FORMAND 

Sagsfremstilling: Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager.  

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 Claus Lind Christensen meddelte, at den endelige afgørelse omkring en ny 
sekretariatsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund 
endnu ikke på plads. Der forventes en snarlig afklaring.  

 

 

 



 
 

 Med baggrund i bl.a. dette års eftersøgningsstatistik samt et frembragt 
ønske på Stormødet omkring en øget oplysningskampagne over for 
jægerne omkring problematikken om manglende rekvirering af 
schweisshundeførere – specielt i visse områder- , oplyste Claus Lind 
Christensen, at der er nu er taget kontakt til Jægerforbundets 
kommunikationsafdeling mhp særlig fokus på emnet i kommende 
udgivelser af JÆGER, på hjemmesiden m.v.  

 Oplyste endvidere, at der kun på et par af Jægerforbundets kredsmøder 
havde været deltagelse af de inviterede schweisskoordinatorer. 
Opfordrede til, at flere koordinatorer fremover deltager mhp oplysning om 
schweissarbejdet.  

Beslutning:   Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

04-02-15 ORIENTERING FRA SEKRETARIAT 

Sagsfremstilling:            Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager.  
o Opfølgning på Stormødet 
o Ny koordinator i område 4 
o 1 dags kurset for nye hundeførere 
o Efteruddannelseskurser  
o Egnethedsprøver 

 

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

Orientering:  

o Som opfølgning på Stormødet havde Ulrik Lorenzen bl.a. noteret sig 
hundeførernes bekymring omkring forslaget om indførelse/anvendelse af et 
egenkontrolskema. Dette havde nu været drøftet i sekretariatet, og det er 
besluttet, at skemaet blot skal være et tilbud til hundeførerne, som bl.a. kan 
være med til at skærpe den enkelte hundeførers egen forståelse på en 
selvkritisk måde. Skemaet vil blive lagt på www.schweiss.dk. Endvidere havde 
Sekretariatet på stormødet noteret sig, at Jægerforbundet’s repræsentant i 
Udvalget, Lars Jensen, ikke på alle måder var enig i den kritik, der på mødet 
var fremkommet omkring flere hundeføreres utilfredshed med 
Jægerforbundets manglende vilje til at tage ansvar for de jægere, som ikke 
rekvirerer en schweisshundefører. Lars Jensen tilkendegav, at det ofte er de 
negative enkeltsager, der stjæler fokus fra alt det positive. Han opfordrede 

http://www.schweiss.dk/


 
hundeførerne til også at have lidt selverkendelse og selv påtage sig mere 
ansvar. Tilskyndede i den forbindelse hundeførerne til selv lokalt at tage 
initiativer for at blive rekvireret mere.  Alle bør være ambassadører for sagen. 
o Mads Flinterup oplyste, at koordinator Henrik Korsholm fra område 4 har 

valgt at trække sig fra hvervet.  Suppleant Flemming Thune-Stephensen er 
indtrådt som fungerende koordinator.  

o Der er afholdt 1-dags kursus for 15 hundeførere optaget i 2014. Bl.a. på 
baggrund af udfyldte spørgeskemaer samt samtaler på kurset vil der tilgå 
hundeførerne en skriftlig tilbagemelding. Alle 15 hundeførere forventes at 
fortsætte uddannelsen.  

o Der afholdes et 2-dags efteruddannelseskursus i Tisvildeleje. Kurset er fuld 
booket og programmet indeholder bl.a. drøftelse af ”egenkontrol-
skemaet”, førstehjælp til hunde samt en ekskursion i Grib Skov. Endelig er 
der fastsat et kursus i buejagteftersøgninger den 9. maj i Skive. Her er 
stadig ledige pladser. 

o Der er p.t. fastlagt 5 egnethedsprøver i løbet af foråret; 3 i Jylland, 1 på Fyn 
og 1 på Sjælland. Yderligere en jysk prøve er under planlægning. I alt er der 
ansøgt om optagelse af 21 hunde.  

Beslutning:   Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

05-02-15 NY PROCEDURE FOR OPTAGELSE AF NYE HUNDEFØRERE (BILAG 2 OG 3) 

Sagsfremstilling: Proceduren, som blev drøftet på mødet den 6. februar, er siden justeret og 
drøftet på Stormødet for de legitimerede hundeførere den 28. februar. 

 Sekretariatets fremtidige procedure for nye hundeførere fremgår nu af bilag 2. 

 Af udestående er der pt. en endelig revision af kvalifikationstesten. Denne 
afventer det forestående bedømmerseminar – se pkt. 7-2-15. 

 Sekretariatets liste over kommuner med akut behov for nye hundeførere 
fremgår af bilag 3. 

Indstilling: Til drøftelse.  

Beslutning:  Mads Flinterup redegjorde for de enkelte justeringer i det fremsendte bilag 2: 
”Proces i forbindelse med optagelse af nye schweisshundeførere”.  

Omkring det fremsendte bilag 3 med liste over kommuner med akut behov for 
nye hundeførere oplyste Mads Flinterup, at der kun var kommet 
tilbagemeldinger fra de sjællandske koordinatorer, der langt overvejende var 
enige i Sekretariatets vurderinger.  



 
Flere udvalgsmedlemmer tilkendegav, at flere facts, bl.a. lokale jagtformer og 
jagtområder bør indgå i vurderingen for at kunne identificere det lokale behov 
for nye hundeførere – ligesom koordinatorerne stadig bør kunne komme med 
lokale input.  

Sekretariatet noterede sig ovennævnte bemærkninger, og da udvalget ikke 
havde yderligere bemærkninger hertil, betragtes proceduren hermed som 
godkendt og vil blive anvendt i forbindelse med optagelse af de nye 
hundeførere i efteråret 2015.  

Kommunikation: ”Proces i forbindelse med optagelse af nye Schweisshundeførere” 
offentliggøres snarest belejligt på www.schweiss.dk  

 Når behovet for nye schweisshundeførere i 2015 er identificeret, annonceres 
der ligeledes på hjemmesiden etc.  

 

06-02-15 REVISION AF PROCEDURE FOR OPTAGELSE AF NYE HUNDE (BILAG 4) 

Sagsfremstilling:  Sekretariatet har udarbejdet en revidering af den eksisterende procedure for 
optagelse af ny hund. Oplægget til revision fremgår af Bilag 4. 

Indstilling: Udvalget anmodes om bemærkninger hertil. 

Beslutning: Mads Flinterup redegjorde for de enkelte ændringer, herunder afskaffelse af 
prøvegebyret. Udvalget godkendte det fremsendte udkast, der træder i kraft 
fra efterårssæsonen 2015.  

Kommunikation: Revideret ”Procedure for optagelse af ny hund i Schweissregistret” 
offentliggøres på www.schweiss.dk. 

 

07-02-15 BEDØMMER SEMINAR 

Sagsfremstilling: Ved mail den 12. februar har Sekretariat anmodet Koordinatorer og 

Bedømmere om input til det forestående bedømmerseminar. Der er 

indkommet få input.  

 Temaerne for seminaret bliver: 

 Gennemgang af forventede ændringer af egnethedsprøven 

 Gennemgang af forventede ændringer af kvalifikationstesten 

 Påbegyndelse af bedømmeruddannelse 
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 Ensretning af bedømmergerningen  

Sekretariatet har udarbejdet en liste over mulige kandidater til 

bedømmeruddannelse.  

Indstilling: Udvalget anmodes om bemærkninger til de identificerede temaer. 

 Udvalget anmodes om råd til behovet for nye bedømmere samt hvilke 
hundeførere, der bør tilbydes at gennemføre Bedømmeruddannelsen.  

Beslutning: Der var til dette punkt eftersendt flg. bilag:  
o ”Kvalifikationstest for nye hundeførere, der søger om optagelse i 

Schweissregistret – ver2015.1” 
o ”Egnethedsprøveregler 2015” 
o ”Bedømmelsesskema til kvalifikationstest” 
o ”Schweissbedømmerliste 2014” 
o ”Schweiss-sekretariatets bedømmeruddannelse” 
o ”Forslag til kandidater til bedømmeruddannelsen” 

Udvalget godkendte de foreslåede emner til Bedømmerseminaret og 
Sekretariatet noterede sig Udvalgets bemærkninger til de fremsendte bilag. 
Sekretariatet planlægger herefter snarest det praktiske omkring seminaret og 
indkalder bedømmerne.  

Endvidere varsles de af Udvalget foreslåede kandidater til 
bedømmeruddannelsen.  

 

08-02-15 KULANCEERSTATNING TIL SCHWEISSHUNDE (BILAG 5) 

Sagsfremstilling:  Dansk Jagtforsikring har pr. brev den 2. marts d.å. henvendt sig til Schweiss-
sekretariatet angående vanskelligheder ved at fortsætte den tidligere praksis 
med erstatning pr. kulance. Bilag 5. 

 Indstilling:  Til drøftelse.   

Beslutning: Udvalget udtrykker en klar forståelse for og anerkendelse af, at der skal være 
en dialog med Dansk Jagtforsikring. Schweissudvalget anbefaler Sekretariatet 
at tage en drøftelse med Dansk Jagtforsikring hurtigst muligt mhp på den 
hidtidige udbetaling af kulance for at skabe et overblik over disse 
udbetalinger. På baggrund af denne redegørelse må en videre dialog med 
Dansk Jagtforsikring afgøre de midlertidige kulanceforhold frem til 2017. 



 
 Desuden anbefaler Udvalget Sekretariatet snarest at udarbejde et forslag til 

en langsigtet løsning, således at der kan etableres en selvstændig permanent 
ordning.  

Kommunikation: Der orienteres omkring ovennævnte på www.schweiss.dk under Nyheder.  

 

09-02-15 EVENTUELT 

Der skal fastsættes endelige tid og sted for Udvalgets møde i september.  

Sekretariatet foreslår uge 38 (14.-18. september). 

Sekretariatet udsender doodle snarest belejligt.  

(Mødet er efterfølgende fastsat til den 14. september.)  

KOMMENDE MØDER:  
 

  Mødetid   Mødested 

Schweissudvalgsmøde 02-15    7. april 2015  Vejle 

Schweisskoordinatormøde 02-15  22. august 2015 Ej fastsat 

Schweissudvalgsmøde 03-15  14. september 2015 Ej fastsat 

Schweisskoordinatormøde 01-16   

Schweissudvalgsmøde 01-16   

Stormøde 2016   
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