REFERAT FRA
SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 – 16.00 (internt møde kl. 10.00 – 12.00)
Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Deltagere:

Søren P. Kibsgaard
Per Christensen
Henrik Hedegaard
Flemming Thune-Stephensen
Keld Pedersen
Henrik Nielsen
Leif Stonor Nielsen
Peter Larsen
Jim Schou Larsen
Schweissudvalg
Paul Baunkjær
Lars Jensen
Rune Rübner-Petersen
Stig Jensen
Ulrik Lorenzen
Mads Flinterup

Område 1 - Koordinator
Område 2 - Koordinator
Område 3 – Koordinator
Område 4 - Koordinator
Område 5 - Koordinator
Område 6 – Koordinator
Område 7 - Koordinator
Område 8 - Koordinator
Område 9 – Koordinator/Suppl. koordinatorrep. i

Referent:

Jytte Harder

Sekretariatet

Afbud:

Claus Lind Christensen

Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund

Område 10 - Koordinator
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening
Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant
Naturstyrelsen
Sekretariatet
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01-02-15 VELKOMST OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsfremstilling:

Dagsorden er udsendt pr. mail til mødedeltagerne den 17. august d.å.

Indstilling:

Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.

02-02-15 ORIENTERING FRA UDVALG OG SEKRETARIAT

Orientering:

Orientering fra Udvalg og Sekretariatet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Indstilling:

Status for genforhandling af nuværende Sekretariatsaftale mellem
Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund
Status for drøftelse med Dansk Jagtforsikring (kulance erstatning)
Hvad vi har/har haft siden sidst af klagesager m.v.
Personalesager (lukket punkt)
Status for revision af optagelsesprocedure for nye hunde
Afrapportering 1. halvår 2015 (bukkejagt/trafik)
Bedømmerseminaret, maj 2015
Efteruddannelseskurserne 2015
Egnethedsprøver, efterår 2015

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:
a) Grundet folketingsvalget i juni er forhandlingen blevet forsinket. Den nuværende aftale er stadig
gældende.
b) Af samme årsag som ovenstående er denne sag ligeledes forsinket. I Naturstyrelsen afventes
tiltrædelse af hhv. ny kontorchef og sagsbehandler på området. Der forventes dog normalisering
snarest. Der er tidligere taget kontakt til Naturstyrelsen centralt/Dansk Jagtforsikring, hvor der er
god forståelse for sagen. Sideløbende undersøger koordinator Leif Nielsen muligheder for forsikring
af schweisshunde i Agria Dyreforsikring. Koordinatorerne udtrykte bekymring for situationen og
påpegede, at hundeførerne presser på for en snarlig afgørelse på dette vigtige område. Det er der
fuld forståelse for i Sekretariatet, og der vil blive orienteret på hjemmesiden, når der er nyt i sagen.
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c) Sekretariatet har siden sidst behandlet et antal sager bl.a. omkring overtrædelse af tavshedspligten,
en hundeførers brug af ikke-registreret hund/brug af bevæbnet hjælper, aflivning af nødstedt buk m.
bue samt misbrug af schweiss-logoet på de sociale medier. På baggrund af sidstnævnte sag har
sekretariatet noteret sig denne som et muligt efteruddannelsesemne. Sagen omkring brug af ikkeregistreret hund/bevæbnet hjælper er endnu ikke afsluttet, og hundeføreren er indkaldt til møde
med Sekretariat og koordinator.
d) På baggrund af et langvarigt problematisk samarbejde blandt nogle hundeførere i det nordjyske har
disse været indkaldt til samtale med Sekretariat og koordinator med henblik på en afklaring af
problemerne. Sekretariatet følger nu op på disse samtaler. Koordinatorerne vil bliver orienteret
efterfølgende.
e) Sekretariatet har efter ønske fra bedømmerkorpset revideret proceduren for optagelse af nye
hunde. Den væsentligste begrundelse har været, at hundeførerne har været for ukritiske, hvad de
har stillet op med. Derfor har man valgt at skære antallet af afprøvningsforsøg ned til tre, og at 6
på hinanden negative afprøvninger betyder returnering af legitimationskort. Endelig er
prøvegebyret afskaffet (denne regel er trådt i kraft med tilbagevirkende kraft for forårsprøverne
2015). Den nye procedure træder i kraft fra forårsprøverne 2016. Koordinator Stig Jensen oplyste,
at han fra enkelte hundeførere havde modtaget kritik over ovennævnte ændringer.
f)

Man har fra sekretariatet i år måtte rykke ikke mindre end 24 hundeførere for afrapportering.
Jagteftersøgningerne er på højde med sidste år, ca. 4.300. Trafikeftersøgningerne er stadig
stigende – godt 3.000 det første halvår af 2015. De endelige resultater vil blive publiceret på
hjemmesiden snarest muligt. Koordinatorerne udtrykte ros til Dyrenes Vagtcentral i forbindelse
med rekvirering ved trafikeftersøgningerne. Der har dog været registret visse uregelmæssigheder
med til/og fra meldingen, hvilket dog nu ser ud til at være bragt i orden. Sekretariatet
genudsender efter ønske fra koordinator vejledningen, således den enkelte hundefører kan tjekke
egen status på DVC’s hjemmesiden.

g) Bedømmerseminaret blev afviklet i Vejle den 29. maj – kun med et enkelt afbud. Ønsket på sigt er
en faglig udvikling af registret og på baggrund af input fra bedømmere, hundeførere og
koordinatorer havde Sekretariatet udarbejdet et udkast til nye prøveregler med henblik på
ensretning og opstramning af bedømmelserne. Dette udkast blev drøftet på mødet og en ny
egnethedsprøve vil være gældende fra 2016. Fra enkelte koordinatorer blev udtrykt bekymring
over de nye prøveregler og for hvorvidt nogen kan blive fanget i en overgangsperiode. Det blev
dog præciseret, at samtlige ændringer af prøvereglerne var truffet af en enig bedømmergruppe.
Dette vil blive præciseret, når der i god til orienteres på hjemmesiden (under ”Nyheder”) omkring
de nye reglers ikrafttræden i 2016.
h) Der er forud for bukkejagten afholdt et bue-eftersøgningskursus i Nordjylland med 11 deltagere.
2-dags efteruddannelseskurset var i år afholdt i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland
med 31 deltagere. Der blev endvidere orienteret om muligheden for afholdelse af endnu et ”Pas
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på – på banen”-kursus, såfremt der er interesse herfor. Interesserede kan rette henvendelse til
sekretariatet.
i) Der er i år arrangeret de egnethedsprøver, der har været behov for. Det er her stadigt muligt at
deltage efter gamle regler.

03-02-15 AFSLUTNING AF UDDANNELSESFORLØB AF HUNDEFØRERE OPTAG ET I
2013 (BILAG 1)

Sagsfremstilling:

Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte
hundeførere med henblik på disses afslutning af det 2-årige
uddannelsesforløb.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Koordinatorerne gav overvejende positive tilbagemeldinger omkring
hundeførere optaget i 2013. Sekretariatet noterede sig dog bemærkninger fra
en koordinator omkring en enkelt hundefører. Koordinatorernes
bemærkninger til to hundeførere optaget i 2012, der af forskellige årsager
havde fået forlænget deres uddannelsesforløb blev ligeledes noteret af
sekretariatet.
Der vil fra Sekretariatet inden den 1. oktober tilgå en skrivelse til
hundeførerne omkring uddannelsesforløbet.
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04-02-15 OPTAGELSE AF NYE HUNDEFØRERE 2015 (BILAG 2)

Sagsfremstilling:

Optagelse af nye hundeførere i år sker på baggrund af den nye procedure for
optagelse af nye hundeførere vedtaget på Schweissudvalgets møde den 7. april
2015. Der er i år modtaget 44 ansøgninger om optagelse i registret.






Drøftelse af indkomne ansøgere.
Sekretariatet og fremmødte udvalgsmedlemmer udarbejder indstilling
til Naturstyrelsen om, hvem der bør indkaldes til kvalifikationstest.
(kaffe til koordinatorerne imens)
Naturstyrelsen afgør, hvem der skal indkaldes til kvalifikationstest.
Koordinatorerne orienteres om Naturstyrelsens beslutning.
Sekretariatet sørger herefter for indkaldelse til test/afslag.

Indstilling:

Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ansøgerne.

Beslutning:

Indledningsvis bemærkede Ulrik Lorenzen, at behandlingen af dette
dagsordenspunkt traditionelt er vanskeligt på mange områder. Imidlertid skal
det understreges, at vi under ingen omstændigheder må kunne beskyldes for
vilkårlighed i vores fravalg af aspiranter. Det skal altid gøres så objektivt som
mulig, og kunne forsvares ud ad til. Hvis ikke dette er tilfældet, bør vi generelt
teste vedkommende. Hvis koordinatoren vil spille ”vetokortet” bør det dække
over, at han m/k på grundlag af sondering mellem de lokale hundeførere har
vurderet, at der vil være en overhængende risiko for, at aspiranten vil skade
Schweiss-Registrets renommé og det lokale samarbejde hundeførerne
imellem.
Den enkelte koordinator oplyste kort om områdets behov for nye
hundeførere, evt. kendskab til den enkelte ansøger, samt hvilke ansøgere han
som koordinator kunne anbefale til optagelse i registret.
På baggrund af ansøgningerne samt koordinatorernes indstillinger drøftede
repræsentanter for Schweissudvalget og Sekretariatet herefter, hvilke
ansøgere, der kunne indstilles til Naturstyrelsen med henblik på indkaldelse
til kvalifikationstest.
Koordinatorerne blev herefter orienteret om, at Naturstyrelsen ønsker, at der
indkaldes 19 hundeførere til ovennævnte test. Sekretariatet indkalder disse
hurtigst muligt. Der sendes afslag til de øvrige ansøgere.
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05-02-15 EVENTUELT

Der skal fastsættes tid og sted for næste års koordinatormøder. (Stormødet er fastlagt til søndag den 28.
februar 2016). Sekretariatet foreslår 1. møde afholdt i uge 6 (8.-12. februar) og 2. møde uge 33 (15.-19.
august).
Koordinatorerne fastsatte tidspunker for næste år møder. Disse er indskrevet i nedenstående skema.
Jim Schou Larsen efterlyste på koordinatorernes vegne et lukket forum på hjemmesiden, da flere anså
den parallelle debat på andre sociale medier/hjemmesider for uheldigt. Sekretariatet arbejder videre
med sagen.
Koordinatorerne udtrykte endvidere ønske om genoptryk af de tidligere udarbejde streamers til brug
ved påkørsler. Der var enighed om, at har været et rigtigt godt formidlingsmateriale, sekretariatet
noterede sig dette og arbejder videre med sagen.
En koordinator udbad sig endvidere Udvalgets/Sekretariatets holdning til, at en legitimeret hundefører, i
tilfælde hvor han selv er forhindret, henviser til en ikke-reg. hundefører. Det blev tilkendegivet, at man
anså dette for et uheldigt signal og et rigtigt dårligt samarbejde med de øvrige hundeførere.
Endvidere var der forespørgsel om mulighed for refusion af færgeafgift ved jagteftersøgninger på øer,
således at denne ekstra-udgift ikke afholder uheldige jægere fra at rekvirere en schweisshundefører. Da
der vil være tale om ganske enkelte tilfælde undersøges, hvorvidt dette kan indgå i schweissbudgettet.
KOMMENDE MØDER:

Schweissudvalgsmøde 03-15

Mødetid

Mødested

Mandag den 14. september 2015

Vejle

Schweissudvalgsmøde 01-16

Schweisskoordinatormøde 01-16

Fredag den 12. februar 2016

Stormøde 2016

Søndag den 28. februar 2016

Schweisskoordinatormøde 02-16

Fredag den 26. august 2016

Schweissudvalgsmøde 02-16

Medio september
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Ej fastsat

Fjeldsted Skovkro

Ej fastsat
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