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Schweiss-sekretariatet 

Ref. LONJE 

Den 12. april 2021 

 

 

 

  

 

Tid:   Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 14-16.30 

Sted:  Virtuelt (Skype) 

 

Deltagere: Søren Povlsen Kibsgaard Område 1 - Koordinator 

Jan Nedza   Område 2 - Koordinator 

Finn Hyldahl Petersen  Område 3 - Koordinator 

Thomas Nielsen Område 4 - Koordinator 

Keld M. Pedersen Område 5 - Koordinator 

Kim Bennedsen Område 6 - Koordinator  

Jesper Rønsholt Jensen Område 7 - Koordinator 

Bennet Onsvig  Område 8 - Koordinator 

Jim Schou Larsen Område 9 - Koordinator 

Paul Baunkjær  Område 10 - Koordinator 

Claus Lind Christensen Schweissudvalg - Danmarks Jægerforbund 

Kim Lindgren Schweissudvalg - Hundeførerrepræsentant 

Leif Stonor Nielsen Schweissudvalg - Dansk Schweisshundeforening 

 Ulrik Lorenzen Sekretariatet - Naturstyrelsen  

 Louise N. Jensen Sekretariatet - Naturstyrelsen 

 

Afbud: Norbert Ravnsbæk Schweissudvalg - Danmarks Jægerforbund 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Ulrik Lorenzen bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, dog med en 

anmodning fra Claus Lind Christensen om at behandle punkt 4 indledningsvis, så han kunne 

deltage i denne drøftelse inden han ville skulle forlade mødet.  

 

2. Orientering fra Schweissudvalg og Sekretariat 

Schweissudvalgets formand havde ikke noget til orientering indledningsvist. 

 

a. Personsager (lukket punkt) 

Sekretariatet orienterede fortroligt om aktuelle personsager.  

 

b. Processen omkring at skabe bedre vilkår og rettigheder for Registrets 

hundeførere i forbindelse med trafikeftersøgninger (og aflivningsopgaver)  

På sidste koordinatormøde blev der nedsat et trafikudvalg med det formål at skabe 

klarhed over de problemer og udfordringer, I som hundeførere oplever i forbindelse med 
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trafikeftersøgninger - og hvordan de kan afhjælpes. Denne klarhed, er ifølge Ulrik 

Lorenzen, blevet meget fint serveret, da udvalg og koordinatorer har været meget entydige 

i deres udmeldinger. Det har givet et godt rygstød til den videre proces i vores bagland. 

 

c. Rekrutteringsudvalgets arbejde  

Sekretariatet har forsat fokus på rekruttering af nye hundeførere. Som følge af forskellige 

hastesager i Sekretariatet den senere tid, har rekrutteringsudvalgets arbejde dog desværre 

været sat på standby.  

 

d. Nyt vedrørende Dyrenes Beskyttelse 

Claus Lind Christensen orienterede om at Danmarks Jægerforbund er blevet kontaktet af 

Dyrenes Beskyttelse med henblik på hvervning af medlemmer til deres aflivningskorps. 

Ulrik Lorenzen meddelte, at Sekretariatet ikke har fået nogen underretninger fra Dyrenes 

Beskyttelse om deres planer omkring aflivningskorpset. Endvidere tilføjede han, at 

placeringen og håndteringen af aflivingsopgaver er noget, man fra Sekretariatets side har 

stort fokus på, jf. ovenstående punkt 2b.  

 

Blandt mødedeltagerne blev det desuden påpeget, at Dyrenes Beskyttelse sælger 

aflivningsopgaver som eftersøgningsopgaver, og at det er et problem, at afliverene kan 

komme til at rejse dyr, så de efterfølgende skal eftersøges. Det er vigtigt, at holde for øje, at 

vildtets tarv sikres. 

 

Louise Jensen orienterede om, at Dyrenes Beskyttelse har iværksat en række tiltag, der har 

til hensigt at give både rekvirenter og hundeførere bedre betingelser. Helt konkret så vil 

der for de borgere, der ringer 1813 i forbindelse med påkørsler af vildt, blive oplyst, hvad 

ventetiden på at komme igennem til en medarbejder er, og i ventetiden vil der være en 

automatisk beskrivelse af, hvad borgeren helt konkret kan begynde at gøre. Dette kan 

forhåbentligt medvirke til at forhindre, at nogle billister kører fra påkørselsstedet uden at 

have gjort noget som helst.  

 

3. Toårs perioden som passiv 

Som følge af forskellige hændelser, har Sekretariatet i øjeblikket fokus på, hvilke beføjelser og 

rettigheder man har som hundefører i den to-års periode, hvor man må være uden hund i 

Registret. I denne forbindelse er et af de centrale emner brugen af ”6-timers reglen” 

(Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt, § 1. Såfremt der under jagt på 

klovbærende vildt konstateres tegn på anskydning af sådant vildt, skal indehaveren/indehaverne 

af jagtretten, hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til solnedgang) efter 

anskydningen, sørge for, at der med henblik på aflivning af vildtet tilkaldes en hundefører 

bemyndiget af Naturstyrelsen efter § 2, stk. 1.) som en mulighed for optræning af nye hunde. 

 

Udmeldingerne fra de deltagende hundeførere var meget enslydende: Hvis man er optaget i 

Schweiss-registret, så bør man ikke under nogen omstændigheder optræne nye hunde ved 

benyttelse af 6-timersreglen. Det blev også påpeget, at klummen ”Må en schweisshundefører bruge 

en anden hund end sin legitimerede hund til eftersøgning?” (SchweissNET d. 14/11 2021) ret 

præcist fortæller, hvad man må og ikke må i denne forbindelse.    

Ulrik Lorenzen gjorde det klart, at han er enig i hundeførernes betragtninger, men at man rent 

lovmæssigt ikke kan sige, at Schweiss-registrets hundeførere ikke må eftersøge inden for 

rammerne af § 1. i ”Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt”. Han fortalte 

endvidere, at man at Sekretariatet arbejder på et supplement til Registrets retningslinjer, som skal 
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sikre, at der blandt hundeførerne ikke skal herske nogen tvivl om, hvilke rettigheder man har, når 

man er optaget i Schweiss-registret.   

 

Det blev også drøftet, hvad den rette procedure bør være i forhold det logo-tøj som hundeførerne 

uden hund i Registret har. 

Blandt deltagerne blev det fremført, at det bør sondres mellem, om man arbejder på at få hund i 

Registret igen, eller om man er helt ude. I forlængelse heraf blev det også foreslået, at Sekretariatet 

formaliserer dette, således at hundeførere, der ved indlevering af legitimationskort ikke har andre 

hunde i Registret, helt formelt skal meddele, hvorvidt de har en intention om at stille til 

egnethedsprøve med en hund inden for de næste to år – og at man på baggrund heraf 

differentierer mellem hvad hundeførerne skal gøre med logotøjet.  

Ulrik Lorenzen bemærkede afslutningsvis, at Sekretariatet laver en skrivelse vedrørende 

ovenstående, og at den vil blive sendt til kommentering hos koordinatorer og relevante udvalg. 

 

4. Aldersgrænsen for tilbagetræning af ældre hunde 

Ulrik Lorenzen orienterede om, at Sekretariatet i efteråret oplevede flere eksempler på, at 

hundeførere ønskede dispensation til at fortsætte brugen deres 12-årige hunde til eftersøgninger i 

jagtsæson efter den 31. december, hvor de ifølge gældende retningslinjer skulle forlade Registret. 

Skæringsdatoen er sat alene af praktiske årsager (for at lette den administrative håndtering) – der 

ligger altså ikke nogen schweissfaglige argumenter til grund herfor. Tilbagetrækningsdatoen (31. 

december) kan forekomme ”unaturlig”, da den ligger midt i jagtsæsonen og samtidig betyder den, 

at hunde født i begyndelsen af året kan nå at blive næsten 13 år, inden de skal trækkes ud af 

Registret. Derfor ønsker man fra Schweiss-sekretariats side en drøftelse af 

tilbagetrækningstidspunktet.  

Som følge heraf har spørgsmålet tidligere på året været behandlet i fagudvalget med fokus på to 

muligheder: 1) Hunden forlader Registret den dag eller ved udgangen af den dag eller måned, 

hunden fylder 12 år og 2) Hunden forlader Registret ved udgangen af den første jagtsæson, 

hunden afslutter som 12-årig. I drøftelsen hældede fagudvalget mest til, at hunden træder ud af 

Registret den dag eller måned, hvor den fylder 12 år -  ud fra den betragtning at hunde på den 

alder har udtjent deres rolle som aktiv schweisshund.  

Louise Jensen supplerede med, at de fleste hunde er trukket ud af Registret inden de fylder 12 år, 

så man skal holde sig for øje, at det er relativt få ekvipager der, oplever at blive omfattet af reglen. I 

den sidste tilbagetrækningsrunde var der tale om, at en god håndfuld 12-årige hunde måtte forlade 

Registret. 

 

Flere koordinatorer påpegede, at der tidligere har været fokus på tilbagetrækningstidspunktet (og 

at der er blevet behandlet i prøveudvalget) og besluttet, at det skulle være ved udgangen af 

jagtåret.   

Flere koordinatorer fremførte det argument, at man ikke skal lave for regide regler og fraskrive sig 

retten til at kunne give dispensation, for der kan være områder med mangel på hundeførere, hvor 

det kan give mening, at man må fortsætte i en given periode.  

 

Ulrik Lorenzen var enig i, at der ikke skal laves regide regler; men reglerne skal selvfølgelig give 

almen mening. Han konstaterede, at Sekretariatet vil gå i arkiverne for at se, hvad der tidligere er 

nedskrevet om tilbagetrækningstidspunktet og på baggrund af dette samt drøftelsen i fagudvalget 

og på nærværende møde udarbejde et oplæg til ændring af aldersgrænsen/tilbagetidspunktet for 

hunde i Registrets retningslinjer.    

 

5.  Elekronisk legitimationskort 

I rekrutteringsudvalget er der blevet fremført en ide om at gøre legitimationskoret elektronisk. 
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Sekretariatet ser positivt på dette forslag og ønsker derfor en drøftelse af dette i en større kreds af 

koordinatorer og Schweiss-udvalgsmedlemmer.  

Ulrik Lorenzen berettede, at der tidligere er søgt midler til digitalisering, men at ansøgningen ikke 

er imødekommet. Derfor vil det være værd at overveje, om det skal forsøges at søge penge 

udelukkende til et elektronisk legitimationskort, da der måske vil være større sandsynlighed for at 

få en lille pulje.  

 

Der var blandt mødedeltagerne enslydende opbakning til at Sekretariatet arbejder på at få 

legitimationskortet digitaliseret.  

 

6. Trafik- og jagteftersøgningsstatistik  

Louise Jensen præsenterede opgørelsen over trafikeftersøgninger i 2020 og jagteftersøgningerne i 

jagtåret 2020/2021. Omfanget af jagteftersøgninger er endnu ikke sammenlignet med 

jagtudbyttet, da de endelige data herfor først foreligger i maj. De årlige udgivelser af jagt og 

trafikeftersøgninger vil blive lagt på schweiss.dk, når den endelige version er klar. 

 

7. Emner til næste koordinatormøde  

Der var ikke forslag til emner til næste koordinatormøde. Fra koordinatorernes side blev det 

påpeget, at der er gang man mange initiativer, som det er fint at holde fokus på (i stedet for at 

sætte nye tiltag i værk). 

 

8. Fastsættelse af mødedatoer 2021?  

Der afholdes et møde inden sommerferien. Datoen fastsættes ved Doodle-afstemning. 

  


