Referat fra Schweisskoordinatormøde 01-15
Tid: Fredag den 6. februar kl. 13.00 – 15.30 (internt koordinatormøde kl. 12.00 – 13.00)
Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Deltagere:

Referent:
Afbud:

Søren P. Kibsgaard
Peter Madsen
John Pedersen
Henrik Korsholm
Keld Pedersen
Henrik Nielsen
Leif Stonor Nielsen
Peter Larsen
Jim Schou Larsen
Paul Baunkjær
Rune Rübner-Petersen
Lars Knudsen
Ulrik Lorenzen
Mads Flinterup
Jytte Harder

Område 1 - Koordinator
Område 2 - Koordinatorsuppleant
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/Hundeførerrepræsentant
Naturstyrelsen
Sekretariatet
Sekretariatet

Lars Jensen
Claus Lind Christensen
Per Christensen

Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund,
Schweissudvalg/Formand
Område 2- Koordinator
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1-1-15
Indstilling:

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne pr. mail den 27. januar 2015.
Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt
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Orientering fra Udvalg og Sekretariat

Sagsfremstilling:

Orientering fra Udvalg og Sekretariatet:
a)
Status for genforhandling af nuværende Sekretariatsaftale
mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund
b)
Nyt informationsmateriale
c)
Efteruddannelse 2015
d)
Hvad vi har/har haft siden sidst af klagesager m.v.
e)
Arbejdsprogram 2015

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

a) Genforhandling af nuværende Sekretariatsaftale:
Danmarks Jægerforbunds sekretariatsaftale med Naturstyrelsen er
midlertidig forlænget for en ½ års periode. DJ presser på for snarlig
afgørelse, og det må forventes, at der snarligt foreligger en
afgørelse.
b) Nyt informationsmateriale:
Det udarbejdede formidlingsmateriale om schweissarbejdet er
netop færdiggjort. En informationsfolder, trykt i 20.000
eksemplarer samt roll up’s i 2 versioner til indendørs brug. Kan
rekvireres hos sekretariatet.
c) Efteruddannelseskurset for legitimerede schweisshundeførere
afholdes i 2015 i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enhed,
Nordsjælland den 18. og 19. april. Program m.v. vil blive
offentliggjort på hjemmesiden snarest muligt. Der uddeltes en
bruttoliste med indkomne forslag til emner til kurser. Af yderligere
forslag fremkom: ”Buejagt-eftersøgninger” i Jylland. Det oplystes
endvidere, at endnu et kursus i ”Eftersøgning på banen” var i
tankerne.
Eventuelle yderligere input til kursusemner kan fremsendes til
sekretariatet.
d) Klagesager m.v.
Sekretariatet har siden sidst behandlet et antal sager bl.a.
omkring aflivning af råvildt ved trafikeftersøgning. Dette havde
skabt stor mediebevågenhed og hundeførerne opfordres til at
udvise stor empati i disse situationer.
Sekretariatet tager emnet op på Stormødet samt inddrager
problemet i kurset for nye hundeførere.
Derudover er der ydet rådgivning til hundeførere ved
eftersøgninger, hvor der er sket overtrædelse af

jagtlovgivningen samt behandlet en intern klage omkring
manglende parathed m.v.
Endelig har Sekretariatet umiddelbart inden dette møde
modtaget en mundtlig klage fra en rekvirent, der har følt sig
forulempet og anklaget af en hundefører. Sekretariatet har
anmodet om fremsendelse af en skriftlig klage, før sagen kan
behandles.
Omkring Jægernes eftersøgningskorps kunne Ulrik Lorenzen
oplyse, at de 8 hundeførere, der havde ansøgt om legitimering
alle har modtaget afslag. Efterfølgende er der ansøgt om
aktindsigt, hvilket er imødekommet; dette har ikke bragt nyt i
sagen, og efter en omfattende sagsbehandling kan alle sager nu
betragtes som endelig afsluttet.
Sekretariatet har bidraget med en artikel til Naturstyrelsens
”Vildtinformation 2015” omkring nye
kronvildtjægere/jægerhåndværk/etik og schweisshundeførere.
f)

Arbejdsprogram 2015:
Da en ny Sekretariatsaftale endnu ikke er på plads, er den
endelige beløbsramme ukendt. Sekretariatet har derfor
udarbejdet et arbejdsprogram for 2015 på baggrund af sidste
års bevilling – dog er en ekstrabevilling fra Naturstyrelsen på kr.
100.000 indarbejdet. Denne ekstrabevilling er tiltænkt udgifter i
forbindelse med ombytning af defekt pejl udstyr samt indkøb af
schweiss-dragter i udgåede størrelser.
Endvidere er der bl.a. budgetteret med udgifter til et
bedømmerseminar samt en markedsføringsdag af Registret.
Markedsføringsdagen, der vil blive afholdt i maj måned er
tænkt dels som en profilering af registret, herunder ønske om
politisk bevågenhed, og dels som en markering af Registrets 40
års jubilæum.
John Pedersen fremførte kritik fra koordinatorerne over, at
bedømmerseminaret endnu ikke er blevet afholdt. Ulrik
Lorenzen oplyste, at det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at
bedømmerseminaret afholdes, når det igangværende
serviceeftersyn på optagelsesproceduren for nye hundeførere
er vedtaget. Der vil således blive et seminar inden efterårets
Kvalifikationstest.

3-1-15

Sagsfremstilling:

Drøftelse af fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere
(bilag 1, 2 og 2a)
Sekretariatet har udarbejdet oplæg til fremtidig procedure for
rekruttering af nye hundeførere (bilag 1).
Fra Dansk Schweisshundeforening er modtaget forslag til justering af
den eksisterende procedure (bilag 2).
Fra område 7 er der ligeledes modtaget forslag til ændringer af
nuværende procedure (bilag2a).

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Ulrik Lorenzen introducerede det fremsendte bilag omkring
Sekretariatets udkast til en fremtidig procedure for rekruttering af nye
hundeførere. Formålet er et kvalitetstjek af den nuværende procedure,
at gøre optagelsesproceduren mere gennemskuelig samt sikre en
offentlig tilgængelig dokumentation af sekretariatets forvaltning af
området. Det fremsendte bilag er tidligere drøftet i Schweissudvalget,
og nu anmodes om koordinatorernes bemærkninger.
Koordinatorerne drøftede herefter det fremsendte udkast samt de
indkomne bemærkninger fra hhv. Schweisshundeforeningen samt
region 7.
Sekretariatet noterede sig de forskellige synspunkter, herunder mange
gode input. Såfremt der efterfølgende er yderligere input bedes disse
snarest belejligt fremsendt til Sekretariatet. Sekretariatet udarbejder på
baggrund af ovennævnte et nyt oplæg (version2 – vedlagt referat), som
fremlægges på Stormødet for yderligere bemærkninger.
Schweissudvalget afholder endnu et møde i april måned. Det er
intentionen, at en ny procedure kan være gældende ved optagelsen af
de nye hundeførere i indeværende sæson.
Modtaget input fra Schweisshundeforeningen med forslag til ændringer
af procedure omkring optagelse af ny hund til legitimerede hundeførere
samt til bedømmeruddannelsen sættes på dagsordenen til næste
udvalgsmøde i april.
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Sagsfremstilling:

Feedback fra koordinatorerne omkring hundeførere optaget i 2014
(bilag 3).
Der afholdes i foråret 1-dags kursus for hundeførere optaget i 2014.
Den endelige dato er endnu ikke fastsat.

Indstilling:

Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte
hundeførere.

Beslutning:

Kurset afholdes på Kalø Landbrugsskole den 11. marts. Jim Schou
Larsen, Naturstyrelsen samt Jægerforbundets hundekonsulent
assisterer sekretariatet i forbindelse med afvikling af kurset.
Alle 15 nye hundeførere har returneret et udfyldt spørgeskema, der
bl.a. skal ligge til grund for de personlige samtaler på kurset.
Koordinatorerne 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.
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Stormødet 2015 (bilag 4)

Sagsfremstilling:

Præsentation af udkast til program for Stormødet den 28. februar 2015.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Pkt. Landet rundt v/koordinatorerne udgår af dagsordenen.
Der fremkom ikke yderligere forslag til emner til drøftelse fra
koordinatorerne, ligesom sekretariatet ikke for nuværende har
modtaget ønsker fra hundeførerne.
Sekretariatet undersøger muligheden for at få en hundefører til at
bidrage med input til programmet.
Hundeførernes repræsentant i Schweissudvalget Lars Knudsen, der er
på valg i år, ønsker ikke at genopstille. Der orienteres på hjemmesiden
om, at Lars Knudsen ikke ønsker genvalg. Kandidater opfordres til at
tilkendegive deres kandidatur. Der kan brevstemmes pr. mail eller ved
fuldmagt.
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Eventuelt

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af tid og sted for afholdelse koordinatormødet i august
2015. Sekretariatets forslag: uge 34 (17. – 21. august).

Indstilling:

Næste koordinatormøde fastlægges til lørdag den 22. august.
Der blev frembragt ønske fra hundeførerne om at opfordre jægerne til
bedre jagtetik ved jagt på kronvildt i de nye områder. MF lovede at
viderebringe ønsket til Jægerforbundet (sammen med den dårlige
moral ved haglskud). Der henvises dog til den planlagte artikel om
emnet i Vildtinformation 2015.
En koordinator efterlyste status fra Danmarks Jægerforbund v./Claus
Lind Christensen omkring et tidligere ønske fra koordinatorerne om at
der gøres et forsøg på at sikre politiets forståelse og opbakning til
schweisshundeførernes funktion og arbejde.
Der forventes en status på stormødet.
Omkring aflivningsopgaver v/Falck blev der stillet spørgsmål omkring
honorering og forsikring. Som tidligere oplyst er disse aflivningsopgaver
Schweiss-registret uvedkommende. Hundeførere der påtager sig disse
opgaver optræder som privatpersoner – og er selvforsikrede.
Koordinatorerne bedes sprede budskabet omkring snarlig tilmelding til
egnethedsprøven.
Hundeførere opfordres endvidere til at foretage opdatering af software
på deres pejl.
Ulrik Lorenzen undersøger, hvorvidt en ændring af proceduren ved
anvendelse af statens arealer til schweiss-træning i det nordjyske er
ændret generelt.

Møder 2015/2016
Følgende møder er planlagt:
Mødetid

Mødested

Stormøde 2015

28. februar 2015

Fjeldsted Skovkro, Fyn

Schweissudvalgsmøde 02-15

Medio april 2015

Ej fastsat

Schweisskoordinatormøde 02-15

Lørdag den 22. august 2015

Ej fastsat

Schweissudvalgsmøde 03-15

Medio september 2015

Ej fastsat

