Referat fra Schweisskoordinatormøde 01-14
Tid: Mandag den 24. februar kl. 12.30 – 17.00 (internt koordinatormøde kl. 11.00 – 12.00)
Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde
Deltagere:

Referent:

Søren P. Kibsgaard
Jan Nedza
John Pedersen
Henrik Korsholm
Keld Pedersen
Henrik Nielsen
Leif Stonor Nielsen
Peter Larsen
Jim Schou Larsen
Paul Baunkjær
Rune Rübner-Petersen
Claus Lind Christensen
Laurids Jonassen
Ulrik Lorenzen
Mads Flinterup
Jytte Harder

Område 1 - Koordinator
Område 2 - Koordinator
Område 3 – Koordinator/Koordinatorrep. i Schweissudvalg
Område 4 - Koordinator
Område 5 - Koordinator
Område 6 - Koordinator
Område 7 - Koordinator
Område 8 - Koordinator
Område 9 - Koordinator
Område 10 - Koordinator
Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund (suppleant)
Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant (suppleant)
Naturstyrelsen
Sekretariatet
Sekretariatet

Kirsten Skovsby
Jens Bjørn Andersen
Lars Knudsen

Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant

Afbud:

DAGSORDEN
1-1-14
2-1-14
3-1-14
4-1-14
5-1-14
6-1-14
7-1-14

Velkomst og godkendelse af dagsorden v./Naturstyrelsen
Orientering fra Udvalg og sekretariat
Feedback fra koordinatorerne omkring hundeførere optaget i 2013
Håndtering af rygter i forhold til optagelse af nye hundeførere
Stormødet 2014
”Arbejdsgruppen om Faglighed, kvalitet og synlighed”
Eventuelt

1-1-14
Indstilling:

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. /Naturstyrelsen
Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne pr. mail den 7. februar
2014. Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.
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2-1-14

Orientering fra Udvalg og Sekretariat

Sagsfremstilling:

Orientering fra Udvalg og Sekretariatet:











Udvalgets evaluering af beslutningsforløb for optagelse af nye
hundeførere. (ULO)
Vaccination af schweisshunde (ULO)
Efteruddannelse 2014 (MF)
Alternativt register (MF)
”Rammer for schweiss-koordinatorer og ”Lokale rammer for et
godt fungerende schweissregister” (ULO)
DVC (MF)
Hvad vi har/har haft siden sidst af klagesager m.v. (MF)
DMU rapporten om trafikdræbte dyr. (MF)
Drøftelse af engagement i hundesportskonkurrencer i uddannelsesperioden (MF)
Andet

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Udvalgets evaluering af beslutningsforløb for optagelse af nye hundeførere. (ULO)
Ulrik Lorenzen orienterede om Schweissudvalgets drøftelse omkring
ovennævnte evaluering, og påpegede vigtigheden af en god og målrettet proces, hvori koordinatorerne står helt centralt. Der var enighed
om, at der fremover skal være større fokus i forbindelse med udvælgelsen af de ansøgere, der indkaldes til kvalifikationstest. En koordinator
meddelte, at han, på baggrund af håndteringen af koordinatorernes
indstilling i forbindelse med sidste års optagelsesforløb, havde valgt ikke at genopstille som koordinator ved det kommende koordinatorvalg.
Det var Ulrik Lorenzens vurdering, at den samlede procedure omkring
rekrutteringen nok trænger til et serviceeftersyn og lidt nytænkning.
Vaccination af schweisshunde (ULO)
Efter en henvendelse til Veterinærinstituttet, DTU kunne Sekretariatet
oplyse, at der p.t. ikke i Danmark findes godkendt TBE - vaccine til hunde. Det anbefales i stedet at foretage forebyggende behandling mod flåter.
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Ved begrundet mistanke om smitte med bændelorm (eksempelvis ved
kontakt med ræv), tilrådes at følge Fødevarestyrelsens anbefaling om
ormebehandling regelmæssigt hver 4. uge.
Efteruddannelse 2014 (MF)
Der vil i 2014 blive afholdt følgende efteruddannelseskurser:
o Det obligatoriske 2-dags kursus den 5. og 6. april i Tranum,
Nordjylland (max. 40 deltagere)
o Kursus omkring buejagt og ditto eftersøgninger den 12. april i
Knuthenborg (max. 22 deltagere)
o Pas på på banen – kursus (tidspunkt og sted endnu ikke fastlagt)
Der kom følgende forslag til emner til fremtidige kurser:
o Førstehjælpskursus
o Førstehjælpskursus til hunde
o Hundesygdomme (parasitter m.v.)

Alternativt register (MF)
Ønsket om etableringen af Jægernes Eftersøgningskorps har medført en
del henvendelser til Sekretariatet, hvor udviklingen vil blive fulgt tæt.
Sagen vil blive drøftet på det kommende stormøde.
Koordinatorerne anmodede om, at der på Schweissregistrets hjemmeside blev offentliggjort et indlæg fra Naturstyrelsen for at signalere det
eksisterende registers indsats m.v. Det var endvidere et ønske, at der fra
Sekretariatets side blev reageret på direkte faktuelle fejl, der måtte
komme fra Jagtforbundet 2014 omkring det eksisterende register.
Claus Lind Christensen udtalte bekymring for, at et alternativt register
kunne skabe forvirring i omverdenen.
Sagen følges tæt af alle involverede parter.
”Rammer for schweiss-koordinatorer og ”Lokale rammer for et godt fungerende schweissregister” (ULO)
Ovennævnte rammepapirer, der tidligere er godkendte på hhv. udvalgsog koordinatormøder fremlægges på stormødet for hundeførerne med
henblik på endelig vedtagelse.
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DVC (MF)
Dyrenes Vagtcentral har beklaget over for Sekretariatet at opdatering af
Schweissregistret i deres system har været mangelfuld i en længere periode. Et nyt system skulle nu virke tilfredsstillende. Koordinatorerne udtrykte generelt tilfredshed over samarbejdet.
Hvad vi har/har haft siden sidst af klagesager m.v. (MF)
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 fremover at klæde
hundeførerne bedre på i sådanne situationer. Forslag om klumme omkring emnet på hjemmesiden.
Sekretariatet har endvidere behandlet formelle klager over rygtedannelse og manglende parathed m.v. De berørte koordinatorerne har løbende
været orienteret i klagesagerne.

DMU rapporten om trafikdræbte dyr. (MF)
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.
Drøftelse af engagement i hundesportskonkurrencer i uddannelsesperioden (MF)
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.
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.
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Udvalget har drøftet sagen og påpeger, 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 hvis hunden anvendes til drivjagt, vil det 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.
Med hensyn til parathed kom der til Sekretariatet en anmodning fra
koordinatorerne om fremadrettet at være mere obs på paratheden hos
hundeførere under uddannelse. Der var muligvis behov for at tydeliggøre de gældende regler. Der var flere eksempler på, at hundeførere
under uddannelse angiveligt have overvejet at trække et kuld hvalpe på
deres registrerede schweisshund. Koordinatorerne gjorde gældende, at
de ikke fandt dette foreneligt med uddannelsesforløbet. Sekretariatet
noterede sig dette.
Andet
Eftersøgningstal 2013/14:
Desværre har der igen i år været behov for at rykke en del hundeførere
for at få indrapporteringen i hus. Endnu engang ny rekord. Der ses en
stigning i det samlede antal på 5 % for jagteftersøgninger og 7 % for
trafikeftersøgninger. Der blev udleveret bilag, der viste eftersøgningsintensiteten samt fordeling af trafik/bukke- og efterårsjagteftersøgninger
i de 10 områder.
På baggrund af den velkendte regionale spredning i eftersøgningsintensiteten opfordrede Ulrik Lorenzen Jægerforbundet til aktivt at gå ind i
de lokale problemstillinger, hvor det giver mening at gå i dybden med
en afdækning af årsagssammenhængene. Claus Lind Christensen kvitterede yderst positivt herfor.
3-1-14
Sagsfremstilling:

Feedback fra koordinatorerne omkring hundeførere optaget i 2013
(bilag 1).
Der afholdes 1-dags kursus for hundeførere optaget i 2013 den 10.
marts ’14.
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Indstilling:

Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte
hundeførere.

Beslutning:

De berørte koordinatorer gav en kort status omkring de nye hundeføreres debut i registret. Positive tilbagemeldinger, hvor de nye har fået
etableret et godt samarbejde med de øvrige hundeførere. Sekretariatet
noterede sig dette.

4-1-14

Håndtering af rygter i forhold til optagelse af nye hundeførere

Sagsfremstilling:

I forbindelse med optagelse af nye hundeførere er der vigtigt, at ansøgerens renommé og omdømme vurderes i forhold til det at virke som
legitimeret hundefører. Der har desværre været eksempler, hvor det efterfølgende har vist sig, at de oplysninger, der har dannet grundlag for
beslutningen har været grundløse rygter.

Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af, hvorledes ansøgere til registret sikres en fair
behandling, dog uden dette medfører, at Registret går på akkord med
kravet til ansøgernes egnethed.

Beslutning:

Der fremkom flere bud på løsningsmodeller, herunder bl.a. en revurdering af den nuværende optagelsesprocedure, samt evt. inddragelse af
andre samarbejdspartnere. Sekretariatet noterede sig de fremførte forslag og arbejder videre med sagen.

5-1-14

Stormødet 2014

Sagsfremstilling:

Præsentation af dagsorden for Stormødet den 1. marts 2014.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen præsenterede det uddelte forslag til program for det
kommende Stormøde. Påpegede, at punktet ”Landet rundt
v/koordinatorerne” var en åben mulighed, og at det stod den enkelte
koordinator frit for, hvorvidt man ønskede ordet. Han opfordrede de
koordinatorer, der ønskede taletid om at henvende sig til Sekretariatet.
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6-1-14

”Arbejdsgruppen om Faglighed, kvalitet og synlighed”

Sagsfremstilling:

Schweissudvalget besluttede på møde den 1. februar 2013 at igangsætte arbejdsgruppen ”Faglighed, kvalitet og synlighed”, og der blev udarbejdet et kommissorium, som på koordinatormøde det 22. august 2013
blev fremlagt for bemærkninger. På baggrund af dette drøftedes, om
nedsættelse af den planlagte arbejdsgruppe stadig var aktuelt, og hvorvidt kommissoriet eventuelt var for bredt formuleret. Endvidere anså
man økonomien værende for begrænset. Disse bemærkninger indgik da
sagen på det kommende møde i Schweissudvalgets den 16. september
blev behandlet.
Her blev der efter en drøftelse nedsat en ny arbejdsgruppe bestående
af Lars Knudsen, John Pedersen, Rune Rübner-Petersen og Jens Bjørn
Andersen. Udvalget foreslog, at der i forhold til det nuværende udkast
til kommissorium yderligere burde indgå et pkt. omkring evaluering af
hhv. egnethedsprøve og kvalifikationstest. Gruppen blev pålagt at udarbejde et udkast til struktur, tidsplan, budget m.v. for arbejdsgruppens
arbejde.
Sagen er til behandling på Schweissudvalgets møde, der afholdes umiddelbart inden dette koordinatormøde. Ulrik Lorenzen vil orientere herfra.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen oplyste, at sagen netop var blevet behandlet i Schweissudvalget. Her var der enighed om, at 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 fremtidige konstellation forventes afklaret i den
nærmeste fremtid, blev det besluttet at afvente til et nyt udvalg er
etableret. Der var dog enighed om, at vigtige fokuspunkter i det nuværende kommissorium snarest herefter tages op.
Koordinatorerne fremkom med ønske om, at man overvejede muligheden for igangsættelse af en revision af enkelte rent faglige emner snarest muligt, og nævnte her evaluering af nuværende egnethedsprøver,
afholdelse af bedømmerseminar mv.
Sekretariatet undersøger mulighederne herfor.
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7-1-14

Eventuelt

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af tid og sted for afholdelse koordinatormødet i august
2014. Sekretariatets forslag: uge 34 (18. – 22. august).
Der fremkom forslag om indkøb af hetzmaskiner til træning.
På baggrund af den manglende lokale opbakning fra politiet i enkelte
ubehagelige sager, ytrede koordinatorerne et ønske om, at der atter
gøres et forsøg på at sikre politiets forståelse og opbakning til
schweisshundeførernes funktion og arbejde. Ulrik Lorenzen og Claus
Lind Christensen undersøger, om der er uprøvede muligheder, der
eventuelt kan give en mere positiv lokal politifokus.
Næste koordinatmøde afholdes fredag den 22. august på Kalø.

Møder 2013/2014
Følgende møder er planlagt:
Mødetid

Mødested

Schweissudvalgsmøde 01-14

24. februar 2014

Kalø, Rønde

Schweisskoordinatormøde 01-14

24. februar 2014

Kalø, Rønde

Stormøde 2014

1. marts 2014

Fjeldsted Skovkro

Schweisskoordinatormøde

Fredag den 22. august 2014

Kalø, Rønde

Schweissudvalgsmøde

Mandag den 15. september 2014

Kalø, Rønde
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