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Schweiss-sekretariatet 

Ref. MACLE 

Den 16. februar 2018 

 

Referat for Koordinatormøde 01-18 

 

 

 

 

 

Tid:  Fredag d. 9. februar 2018  

Sted:  Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 

Deltagere: Søren Povlsen Kibsgaard Område 1 - Koordinator 

Jan Nedza   Område 2 - Koordinator 

Henrik Hedegaard Område 3 - Koordinator 

Flemming Thune-Stephensen Område 4 - Koordinator 

Keld M. Pedersen Område 5 - Koordinator 

Kim Bennedsen Område 6 - Koordinator 

Leif Nielsen  Område 7 - Koordinator 

Viggo Vind  Område 8 - Koordinator 

Jim Schou Larsen Område 9 - Koordinator 

Stig Jensen Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant 

Leif Stonor Nielsen Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening 

 Ulrik Lorenzen Sekretariatet/Naturstyrelsen  

 Marie Fangel Cleemann Sekretariatet/Naturstyrelsen 

 Lasse Jensen (gæst til pkt. 2) Miljøstyrelsen 

 

Afbud:  Jim Hugo Vilhelmsen Område 10 - Koordinator 

Claus Lind Christensen Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 

Norbert Ravnsbæk Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Ulrik Lorenzen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Schweisshundeføreres håndtering af ulv (med deltagelse af Lasse Jensen, 

Miljøstyrelsen) 

Sekretariatet lavede i 2012 retningslinjer for eftersøgning af trafikpåkørt ulv med formålet at 

vejlede og beskytte schweisshundeførerne. De retningslinjer er Sekretariatet ved at opdatere i 

samarbejde med Miljøstyrelsen, der er myndighed på området.  

 

Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, og Miljøstyrelsen har derfor et ansvar overfor EU-

kommissionen om at kunne redegøre for håndtering af ulv i Danmark. På den baggrund er 

retningslinjerne for eftersøgning af en trafikpåkørt ulv meget vigtige, da de både danner baggrund 

for Miljøstyrelsens redegørelser overfor EU-kommissionen, og giver schweisshundeførerne 

retningslinjer for håndteringen.  
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Koordinatorerne blev forelagt retningslinjerne, og havde flere spørgsmål og kommentarer hertil. 

Retningslinjerne bliver derefter lettere revideret af Miljøstyrelsen, og endeligt offentliggjort for 

Registrets hundeførere, når de er klar.  

 

Koordinatorerne drøftede derudover, hvorvidt Registrets hunde og hundeførere er klædt fagligt på 

til at eftersøge ulv. På nuværende tidspunkt er det retningslinjerne, der gælder for alle Schweiss-

registrets hundeførere. Da det er en ny opgave for Registret, skal vi de kommende år blive klogere 

og få indsamlet erfaring, og Sekretariatet vil i samarbejde med blandt andet Fagudvalget overveje, 

hvordan det gøres bedst. 

 

3. Orientering fra Schweissudvalg og Sekretariat 

Schweissudvalget havde ingen punkter til orientering. Sekretariatet orienterede om følgende: 

 

 Schweisskonference 2018 

Sekretariatet orienterede om den forestående Schweisskonference, og aftalte med 

koordinatorerne, at der skulle sendes en sidste reminder ud om tilmeldingsfristen.  

 

 Optagelse af nye bedømmere 

Sekretariatet har efter en proces, hvor bedømmere og koordinatorer er blevet bedt om input, 

tilbudt to schweisshundeførere at starte på bedømmeruddannelsen. Der er ikke akut mangel 

på bedømmere, men der er behov for løbende at sikre egnede bedømmere. Ved udvælgelsen 

lægges der blandt andet vægt på erfaring, troværdighed og høj faglighed, mens den 

geografiske fordeling ikke er altafgørende. 

 

Der blev stillet spørgsmål vedrørende hvor godt bedømmerkorpset afspejler 

sammensætningen i Registret. Ligesom det ikke er et mål i sig selv, at den geografiske 

fordeling er helt ligelig, er det heller ikke et mål i sig selv, at bedømmerkorpset skal være 

helt repræsentativt for det samlede Register.  

 

 Personsager (lukket punkt) 

Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende og afsluttede personalesager. 

 

 Pejl 

Sekretariatet orienterede om, at de nuværende pejl, der stilles til rådighed for hundeførerne, 

Garmin Astro 320 er udgået, og Sekretariatet har derfor fået Alpha 50 som erstatning for 

defekte Astro 320. Sekretariatet er derfor i gang med en proces for at få klarlagt behov og 

krav til schweisshundeførernes pejludstyr. Herefter skal reglerne om indkøb og udbud 

vurderes i forhold til denne konkrete sag, og herefter findes det pejludstyr, der skal erstatte 

Garmins Astro 320. Sekretariatet har fokus på udstyrets stabilitet, funktionalitet og service.  

 

 Forsikring af hunde og tøjudbud 

Forsikringsaftalen med Agria er forlænget 2 måneder til og med d. 31. maj 2018 for at sikre, 

at udbudet nås gennemført inden aftalen udløber. 

Tøjudbuddet, hvor Sekretariatet er en del af et større udbud med Naturstyrelsen og flere 

andre styrelser, var planlagt gennemført 1. april. Det er forsinket, og forventes færdigt til 

sommer.  

 

4. Koordinatorernes evaluering af nye hundeførere optaget i 2017  

Der afholdes obligatorisk 1-dagskursus d. 13. marts 2018, og koordinatorerne gav tilbagemeldinger 

om de 8 nye hundeførere, der blev optaget i 2017.  
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5. Optagelsesproces/behov 2018 

Sekretariatet bad om input fra koordinatorerne til den kommende proces om optagelse af nye 

hundeførere. Processen bliver som udgangspunkt magen til processen i 2017. Omkring 1. april 

laves en nyhed på Schweiss.dk om tidsfrister o.a. Ansøgningsfristen bliver i år mandag d. 4. juni. 

 

De senere år har Sekretariatet i samarbejde med koordinatorerne oplyst, hvilke kommuner, der 

har et særligt behov for nye hundeførere. Dette blev drøftet, og koordinatorer og Sekretariatet blev 

enige om, at man i 2018 ikke melder specifikke kommuner ud, hvor der er behov. I stedet for ligger 

der en opgave for koordinatorerne i samarbejde med Sekretariatet i at afprøve andre metoder til at 

finde egnede nye hundeførere i områder med behov. Det kan eksempelvis være kontakt til lokale 

jagtforeninger og andet. 

 

6. Koordinatorernes telefongodtgørelse 

Sekretariatet er blevet bekendt med, at den telefongodtgørelse  koordinatorerne har fået udbetalt 

kvartalsvist er skattepligtig efter hjemtagelsen af Sekretariatet fra Danmarks Jægerforbund. 

Koordinatorerne besluttede at afstå telefongodtgørelsen, og i stedet for vil beløbet blive anvendt til 

andet fagligt formål for koordinatorerne.  

 

7. Nedsættelse af Fag- og Prøveudvalg 

Sekretariatet havde bedt om input fra koordinatorerne til mulige udvalgsmedlemmer. 

Koordinatorerne indstillede, at man til Fagudvalget inviterer alle Registrets hundeførere til at 

indsende begrundede ansøgninger, hvis de ønsker at deltage i Fagudvalget, og at Sekretariatet ud 

fra indkomne ansøgninger udvælger medlemmerne. 

 

Prøveudvalget kan koordinatorerne indstille til inden d. 9. marts. Her afholdes bedømmerseminar, 

hvor der også vil blive indkaldt forslag til medlemmer af Prøveudvalget, og slutteligt vil 

Sekretariatet udpege medlemmer af udvalget. 

 

Begge udvalg forventes at være nedsat inden udgangen af 2018. 

 

8. Håndtering af personfølsomme oplysninger 

Sekretariatet orienterede om en ny persondataforordning fra EU, der træder i kraft d. 25. maj 

2018. Den har bl.a. indflydelse på, hvilke oplysninger, der må videregives til hvem i forbindelse 

med blandt andet optagelse af nye hundeførere og information fra koordinatormøder.  

 

Formålet med forordningen er at beskytte borgernes data, og Naturstyrelsen er i gang med 

kortlægning af relevante opgaver for efterfølgende at lave eventuelle justeringer for at leve op til 

forordningen. Hvis man overtræder forordningen kan man få bøder på op til 5% af omsætningen, 

dog højst 16. mio kr.  

 

For Schweiss-registret har det blandet andet indflydelse på følgende områder: 

- Sekretariatet skal indhente samtykke (fx i ansøgninger) hvor man skriver under på hvor data 

registreres, hvad det bruges til m.m. Det står allerede i ansøgningsskemaer m.m., men det skal 

muligvis tilpasses yderlige. 

- Informationer, der indeholder CPR-nr. eller helbredsoplysninger (fx arbejdsskader) skal 

Sekretariatet sende med sikker post til hundeførerne, og hundeførerne skal have mulighed for 

at sende med sikker post til Sekretariatet. Det foregår via E-boks. 

- I forbindelse med optagelse af nye hundeførere, er der behov en opstramning af, hvem der får 

hvilke data og hvordan. Koordinatorerne må fortsat få oplysninger om ansøgere, men der 
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bliver muligvis ændret i processen ved inddragelse af de lokale hundeførere. Sekretariatet 

inddrager koordinatorerne for at få afklaret muligheder m.m., og er opmærksomme på 

behovet for at inddrage lokale hundeførere i processen omkring optagelse af nye. 

 

Sekretariatet arbejder videre på at få kortlagt emnet i samarbejde med det øvrige Naturstyrelsen, 

og vil løbende lave justeringer, hvor det er nødvendigt. 

 

9. Udvidet kommunikationsvejledning 

Sekretariatet har udarbejdet en udvidet kommunikationsvejledning til hundeførerne, og 

koordinatorerne havde ingen bemærkninger til vejledningen. Den bliver lagt på SchweissNET efter 

Schweisskonferencen 2018, hvor der er et fagligt emne om netop håndtering af presse og 

journalister. 

 

Derudover var koordinatorer og Sekretariatet enige om, at når Sekretariatet får henvendelser fra 

journalister og andre, der ønsker at interviewe en schweisshundefører, så henviser Sekretariatet til 

koordinatoren i området. Koordinatoren kan så henvise til relevante hundeførere, der eventuelt 

kan bede om vejledning og gode råd fra Sekretariatet. 

 

10. Trafikeftersøgninger  

Sekretariatet ønsker at få kortlagt de gråzoner og problemstillinger, der er forbundet med 

trafikeftersøgninger, og bad koordinatorerne om input til en proces. Der blev lagt op til at 

Sekretariatet arrangerer et halv- eller heldagsmøde om emnet, hvor koordinatorgruppen inviteres. 

På et tidpsunkt kan også Dyrenes Vagtcentral og Falck involveres i kortlægningen.  

 

Når Sekretariatet har fået samlet informationerne, startes en dialog med Miljøstyrelsen om, 

hvorvidt, hvordan og hvornår vi kan prioritere og håndtere de forskellige punkter.  

 

Det er en lang proces, og der vil sandsynligvis være problemstillinger, der ikke umiddelbart kan 

ændres. Første skridt er at få afklaret udfordringerne, og dernæst kan man gå i gang med at 

prioritere og vurdere løsningsmuligheder og hvilke udfordringer, der eventuelt ikke prioriteres.  

 

11. Valg af koordinatorrepræsentant til Schweiss-udvalget 

Den siddende koordinatorrepræsentant, Jim Schou Larsen, genopstillede og blev genvalg. 

 

12. Kommende møder 

Koordinatormøde 02-18 blev flyttet fra d. 31. august til d. 24. august. 

 

Møder i 2018 Mødetid Mødested 

Schweissudvalgsmøde 01-18 Mandag d. 5. februar 2018 Trinity 

Schweisskoordinatormøde 01-18 Fredag d. 9. februar 2018 Trinity 

Schweisskonference 2018 Lørdag d. 3. marts 2018 Vingsted hotel- og 

konferencecenter 

Schweisskoordinatormøde 02-18 

(Eneste dagsordenspunkt er 

optagelse af nye hundeførere og 

afslutning af uddannelse) 

Fredag d. 24. august 2018  

Schweissudvalgsmøde 02-18 Mandag d. 17. september 2018  

Schweisskoordinatormøde 03-18 Fredag d. 28. september 2018  

 

13. Evt. 


