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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ulrik Lorenzen bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra Schweissudvalg og Sekretariat
Schweissudvalgets formand havde ikke noget til orientering.
a.

Personsager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede fortroligt om aktuelle personsager.

b. Nyt tøj til Registrets hundeførere
Sekretariatet orienterede om, at der nu kun er nogle få hundeførere, der afventer den
bestilte beklædning fra Bacher. Det er et generelt problem, at Bacher har meget lange
leveringstider, og det gælder i særdeleshed med hensyn til bukser. Som eksempel blev det
fremlagt, at der er en hundefører, der pt. har ventet i fem måneder på et par bukser i en
regulær størrelse. De lange leveringstider er med til at gøre samarbejdet med Bacher
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meget besværligt. Derfor vil man fra Sekretariatets side undersøge, hvilke forpligtigelser
Bacher har ifølge den statslige aftale.
Blandt mødedeltagerne blev det foreslået, at man kunne undersøge muligheden for at
købe tøj uden om Bacher, når der var akut behov for tøj.
Der var en generel positiv stemning omkring det nye tøj, men det blev påpeget, at den
gamle refleksvest med lynlåslukning var bedre end den nye, der har velcrolukning.
Sekretariatets pointerede at respons på den nye beklædning er meget velkomment.
c.

Video om Schweiss-registret
Sekretariatet orienterede om, at der er blevet taget godt imod den nye video om SchweissRegistret, som ligger på hjemmesiden og på Naturstyrelsens Facebookside. Der blev også
rettet en tak til de medvirkende hundeførere.

d. TBE-vaccine
Sekretariatet orienterede om, at det som annonceret på SchweissNet den 28/9 2020 nu er
muligt for hundeførere i hele landet – og ikke kun bosiddende øst for Storebælt – at få
refunderet udgifterne til en TBE vaccine bestående af tre skud. Såfremt man ønsker at
tage imod tilbuddet, skal regningerne fra lægen sendes til Sekretariatet.
Der blev spurgt til bivirkninger forbundet med vaccinen. Ingen af mødedeltagerne havde
oplevet eller hørt om bivirkninger, men det blev understreget, at det ikke er det samme
som, at det ikke kan være videnskabeligt påvist, at bivirkninger kan forekomme.
3. Evaluering af uddannelsesugen
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på Uddannelsesugen. I Sekretariatet arbejder
man videre med uddannelsesugen, blandt andet med henblik på at den to-årige uddannelse skal
afsluttes i forbindelse med Uddannelsesugen. Sekretariatet gjorde det klart, at man meget gerne
modtager input til arbejdet med Uddannelsesugen, og foreslog at lave en mindre Uddannelsesugearbejdsgruppe. Blandt mødedeltagerne var der meget positiv stemning omkring dette initiativ, og
Kim Lindgren, Kim Bennedsen og Bennet Onsvig meldte sig til at være en del af den nye
arbejdsgruppe sammen med Sekretariatet.
I forbindelse med drøftelsen af Uddannelsesugen blev det blandt koordinatorerne påpeget, at der
mangler noget med hundens skarphed, og at det er positivt, at Danmarks Jægerforbund
medvirker.
4. Ny procesbeskrivelse for optagelse af nye hundeførere
Sekretariatet opfordrede mødedeltagerne til at komme med de sidste input til dokumentet ”Proces
for optagelse af nye hundeførere”, som nu har fået lov til at ligge lidt tid, siden det før
sommerferien blev sendt i høring. Det blev pointeret, at det er os i Schweiss-sekretariatet og
Schweiss-registret, der står bag dokumentet, og at hensigten er, at det skal være hjælp til os selv.
Mødedeltagerne kom med et par forslag til præcisering af formuleringer, og det blev desuden
påpeget, at der mangler noget om hunde, såsom racer og alder.
Der var enighed om, at når de sidste smårettelser er lavet, så er den opdaterede version af
dokumentet klar til at blive lagt på hjemmesiden.
5. Schweisskonferencen
Schweisskonferencen 2020 blev i vinters udskudt til den 6. februar 2021. Udsigten til at kunne
afholde konferencen som sædvanligt med kollegiale samtaler og socialisering blev af Sekretariatet
præsenteret som tvivlsom, den nuværende coronasituation taget i betragtning. Sekretariatet
orienterede om, at annullering af konferencefaciliteterne på Munkebjerg Hotel kan ske
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omkostningsfrit frem til den 14. december 2020. Endvidere opfordrede Sekretariatet
mødedeltagerne til at komme med forslag til alternativer til Schweisskonferencen den 6. februar
2021.
Blandt mødedeltagerne var der bred enighed om, at Schweisskonferencen den 6. februar 2021 bør
udskydes. En ny dato i det tidlige efterår 2021 blev kort drøftet, men det blev besluttet at udskyde
konferencen et helt år, dvs. til februar 2022.
Som kompensation for den skudte konference blev muligheden for at lave nogle lokale
arrangementer kort vendt, uden af gå i detaljer med konceptet desangående. Sekretariatet vil
undersøge muligheden for at stille midler til lokale arrangementer til rådighed.
6. Beskrivelse af Bedømmerkorpset
Dokumenterne ”Beskrivelse af Bedømmerkorpset” og ”Ansøgningsskema til bedømmerkorpset”
har været i høring hos bedømmerne, og Schweiss-sekretariatet opfordrede koordinatorerne til at
komme med kommentarer.
Flere af mødedeltagerne påpegede, at kravet, om at hundeføreren skal have 10 års erfaring, kan
resultere i et bedømmekorps bestående af bedømmere, der er lidt oppe i årene – og dermed kan
bedømmerkorpset være mindre fremtidssikret. Ifølge sekretariatet er man opmærksom på denne
problemstilling.
Blandt koordinatorerne blev der set positivt på, at det af dokumentet fremgår, at der i vurderingen
af nye bedømmere lægges vægt på, at kandidaterne har haft mindst to hunderacer optaget i
registret.
På baggrund af kommentarerne konkludere Sekretariatet, at ”Beskrivelse af Bedømmerkorpset” er
klar til at blive lagt på hjemmesiden, og så kan dokumentet tages op til revision på et senere
tidspunkt.
7. Emner til næste koordinatormøde
OBS. Nedenstående punker blev ikke behandlet i samme rækkefølge som beskrevet i dagsordenen.


Input fra koordinatorerne
Det blev foreslået at lave små ad hoc udvalg til aktuelle og afgrænsede sager (som nu med
uddannelsesugen).
Koordinatorerne udtrykte samstemmigt bekymring for udviklingen i omfanget af
trafikeftersøgninger. Det er ved at blive for meget for mange af hundeførerne – også dem der
tidligere velvilligt har taget trafikeftersøgninger. Nogle er holdt op med at tage telefonen, når
Dyrenes Vagtcentral ringer, eller tager den først i anden omgang. Holdningen var, at
situationen kan skade Registret og få det til at falde fra hinanden.
Det blev fremført, at trafikeftersøgningerne pt. koster hundeførerne penge, hvilket blev set
som problematisk. Der var blandt mødedeltagerne ikke en entydig mening om, hvorvidt en
økonomisk kompensation vil kunne afhjælpe problemet.
Som svar på en bemærkning om, at jagttegnsafgiften stiger, fortalte Claus Lind Christensen fra
Danmarks Jægerforbund, at det er hans opfattelse at ministeriet ikke vil sikre flere penge til
Registeret.
Claus Lind Christensen foreslog at bede samtlige hundeførere besvare et spørgeskema
vedrørende trafikeftersøgninger for at få et større indblik i problemstillingen. Besvarelserne
kan dermed ligge til grund for videre drøftelse.
Der var blandt mødedeltagerne opbakning til at nedsætte en trafikgruppe, og Søren Kibsgaard,
Bennet Onsvig samt Norbert Ravnsbæk var positive omkring indgå i denne. Sekretariatet vil
indkalde en lille gruppe til videre drøftelser af problematikken omkring trafikeftersøgninger.
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6-timeres reglen, der gælder i forbindeles med anskudt vildt, blev desuden rejst som
problematisk. Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund, vil gerne være med at til at se
på 6-timers reglen, og han efterspurgte i denne forbindelse konkrete input.


Eftersøgningsintensitet
Den præsenterede oversigt over eftersøgningsintensiteten i de enkelte kommuner blev af
koordinatorerne set som et potentielt godt værktøj, og det blev foreslået at lave en tilsvarende
opgørelse for hvert af de ti områder. Blandt koordinatorerne var holdningen, at det kan være
en svær og langvarig proces at hæve eftersøgningsintensiteten i et område, hvor den er lav.
Flere koordinatorer forsøger sig hvert år med tiltag som foredrag for jagtforeninger, men uden
at det resulterer i stigende eftersøgningsintensitet. Koordinatorerne spillede bolden videre til
Claus Lind Christensen fra Danmarks Forbund. Han foreslog at Danmarks Jægerforbund i
samarbejde med Schweiss-registret arrangerer et webinar om eftersøgninger af anskudt vildt.
Sekretariatet konkluderede, at der arbejdes der videre med udformningen af dokumenterne
vedrørende eftersøgningsintensiteten.



Retningslinjer for Schweiss-registret.
Der var ikke kommentarer eller input til dette punkt

8. Evaluering af mødet
Både koordinatorer og Sekretariatet udtrykte tilfredshed med afviklingen af Skype-mødet. Det blev
set som et fint alternativ i den situation, hvor det ikke kan lade sig gøre at mødes fysisk. Det blev
også fremhævet, at virtuelle møder fremadrettet kan være fordelagtige i forbindelse med små
udvalgs- og arbejdsgruppemøder samt korte temafgrænsede koordinatormøder.
9. Fastsættelse af mødedatoer i 2021
Det blev besluttet at lave en Doodle for at finde datoerne for koordinatormøderne i 2021. Med
mindre det viser sig muligt at mødes fysisk på Munkebjerg Hotel, så vil møderne som
udgangspunkt blive afholdt virtuelt.
10. Eventuelt
Der blev fra koordinatorernes side spurgt til, om alle lodsejere er berørte, hvis man i forbindelse
med en eftersøgning går over flere matrikler. Der har været flere klagesager fra lodsejere, der føler
sig berørt, så spørgsmålet er, hvornår man kan tale om at være berørt?
Sekretariatet lovede at præcisere reglerne i nærværende referat.
Ifølge Retningslinjer for Schweiss-registret, §15, så gælder det at: ”Efter endt eftersøgningen
udenfor rekvirentens areal skal de berørte lodsejere orienteres om, at der har været afviklet
eftersøgning på deres arealer.”
Hundeførerne har således ikke en underretningsforpligtigelse over for lodsejere eller
jagtberettigede, hvis hundeføreren vurderer, at eftersøgningen ikke har haft nogen betydning for
lodsejerens eller den jagtberettigedes anvendelse af ejendommen – selvom den nuværende
formulering i bekendtgørelsen kan give anledning til at tro, at alle lodsejere skal orienteres efter
endt eftersøgning.
Der kan dog være situationer, hvor det kan være værd at overveje at kontakte lodsejeren, selvom I
ikke har pligt til det. Det kan eksempelvis være, hvis I ved, at I er blevet fanget flere gange på
vildtkamera, eller hvis I ved, at lodsejeren imødeser at I underretter. Det er derfor Sekretariatets
anbefaling at I med dette in mente for hver eftersøgning vurderer, om den enkelte lodsejer skal
underrettes.
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