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Referat for Koordinatormøde 03-17

Tid:

Sted:

Fredag d. 22. september 2017 kl. 9-17
9-10.30
Formøde (koordinatorer)
10.30-15.00 Opfølgning på workshops m. Anette Schlünzen (koordinatorer og
Naturstyrelsen)
15.00-17.00 Koordinatormøde 03-17 (alle)
Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Deltagere:

Søren Povlsen Kibsgaard
Område 1 - Koordinator
Kenneth Jensen
Område 2 - Koordinatorsuppleant
Henrik Hedegaard
Område 3 - Koordinator
Flemming Thune-Stephensen Område 4 - Koordinator
Keld M. Pedersen
Område 5 - Koordinator
Henrik Jesper Nielsen
Område 6 - Koordinator
Leif Nielsen
Område 7 - Koordinator
Viggo Vind
Område 8 - Koordinator
Jim Schou Larsen
Område 9 - Koordinator
Jim Hugo Vilhelmsen
Område 10 - Koordinator
Stig Jensen
Schweissudvalg/Hundefører-repræsentant
Leif Stonor Nielsen
Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening
Norbert Ravnsbæk
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Ulrik Lorenzen
Sekretariatet/Naturstyrelsen
Marie Fangel Cleemann
Sekretariatet/Naturstyrelsen

Afbud:

Jan Nedza
Claus Lind Christensen

Område 2 - Koordinator
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund

Referat for koordinatormøde 03-17
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ulrik Lorenzen bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra Schweissudvalg og Sekretariat
Schweissudvalget havde ingen punkter til orientering. Sekretariatet orienterede om følgende:
a. Opdateret oversigt over forsikringsdækning
Sekretariatet præsenterede en opdateret version af forsikringsoversigten for Schweissregistrets hundeførere og hunde. Oversigten er afslutningen på en gennemgang af
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forsikringsforholdene, og koordinatorerne havde ingen bemærkninger til oversigten,
der efterfølgende er lagt på SchweissNET.
Koordinatorerne foreslog en mulig forbedring af forsikringsdækningen, nemlig at
eftersøgningsriflen også dækkes. Det er ikke umiddelbart muligt, men Sekretariatet
har noteret sig forslaget.
b. Status på udbud af schweissdragt
Schweisshundeførernes tøj skal i udbud, og på nuværende tidspunkt arbejder
Sekretariatet på at få det med i et større udbud med Naturstyrelsen. Der er nedsat en
ressourcegruppe på 5 hundeførere, der bidrager med forslag og prioriteringer. Det
forventes at blive en helårsjakke, der både kan bruges sommer og vinter. Udbuddet
forventes afsluttet per 1. april 2018.
c.

Mobilvenlig version af Schweiss.dk samt af indberetningssystemet
Schweiss.dk er blevet mobilvenlig, og dette er der orienteret om i en nyhed på
hjemmesiden. Desuden er indberetningssystemet også blevet mobilvenligt, hvilket er
beskrevet i en nyhed på SchweissNET.

d. Personsager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende og afsluttede personalesager.
3. Opfølgning på Koordinatormøde 01-17
Sekretariatet gav status på relevante emner fra Koordinatormøde 01-17.
a. Hundeførere, der ikke tager trafikeftersøgninger
Naturstyrelsen forventer at alle hundeførere tager deres del af både jagt- og
trafikeftersøgninger. Det kan være forskelligt, hvor meget den enkelte hundefører kan
stå til rådighed i forskellige perioder, men alle forventes at bidrage til håndtering af
opgaven. Er der lokale problemer, hvor en enkelt hundefører ikke bidrager, kan
koordinatoren selv forsøge at løse problemet lokalt, eller koordinatoren kan tage fat i
Sekretariatet, der så vil undersøge sagen nærmere. Det betyder ikke, at alle
hundeførere skal have lige mange trafikeftersøgninger, men det betyder, at der skal
være samarbejde om at løfte opgaven.
b. Schweiss-registrets 45-års jubilæum
Sekretariatet foreslog at nedprioritere at afholde et 45-års jubilæum, og i stedet for
fokuserer på udvikling af stormødeformatet m.v. Koordinatorerne bakkede op om
dette, og der forventes derfor ikke afholdt et 45-års jubilæum.
c.

Fremtidige stormøder
Stormøde 2018 afholdes lørdag d. 3. marts 2018, og der er nedsat en
arrangementsgruppe med tre koordinatorer, Søren P. Kibsgaard, Jan Nedza og Henrik
Hedegaard, der skal bidrage til at få planlagt det faglige indhold.
Efter Stormøde 2018 vil Sekretariatet i samarbejde med koordinatorerne vurdere det
fremadrettede behov for stormødeformatet og hvordan det kan sættes i spil fra 2019
og frem. Det kan eventuelt være et emne til drøftelse på Stormøde 2018.

d. Koordinatorernes økonomiske retningslinjer
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Sekretariatet afventer endelig godkendelse af beskrivelsen af økonomiske
retningslinjer for koordinatorerne fra Naturstyrelsens HR-afdeling. Når dette er i
orden får koordinatorerne dokumentet tilsendt.
e.

Udkast til lokalmødedagsorden
Sekretariatet har på opfordring fra koordinatorerne lavet et udkast til en
lokalmødedagsorden. Koordinatornere havde ingen bemærkninger hertil, og
koordinatorerne kan fremover benytte denne som udgangspunkt til lokalmøderne.

4. Forslag om nedsættelse af Fagudvalg og Prøveudvalg
Sekretariatet ønskede en drøftelse af muligheden for at nedsætte hhv. et Fagudvalg og et
Prøveudvalg.




Fagudvalget vil have til opgave at rådgive Naturstyrelsen og Sekretariatet, når der er
behov for et schweissfagligt input til et emne, fx om konkrete vurderinger af behov for
dispensationer.
Prøveudvalget vil have til opgave at evaluere og fremsætte udviklingsforslag til
afprøvning af nye hunde og hundeførere.

Der var opbakning fra koordinatorerne til at Sekretariatet går videre med ideen, og der var
også opbakning til, at medlemmerne udvælges af Naturstyrelsen efter at koordinatorer og
bedømmere er blevet bedt om at indstille potentielle medlemmer.
Sekretariatet går på den baggrund videre med at udarbejde endelige kommissorier for de to
udvalg og vil derefter bede koordinatorerne og bedømmerne om at indstille potentielle
medlemmer.
Udvalgene forventes nedsat inden udgangen af 2018.
5. Dyrenes Beskyttelse – dokument om aflivningsmetoder
På baggrund af et par henvendelser fra borgere til Dyrenes Beskyttelse om hundeførernes
aflivningsmetoder drøftede koordinatorerne muligheden for et fælles dokument med Dyrenes
Beskyttelse, der kort beskriver de affangningsmetoder, hundeførerne bruger. Formålet er at
både Dyrenes Beskyttelse og Registret har noget at henvise til, ved lignende henvendelser, og
dermed beskytte hundeførerne.
Koordinatorerne bakker op om ideen og formålet, men kun hvis det kan skrives rigtigt, så det
ikke kan komme hundeførerne til last. Flere koordinatorer gjorde opmærksom på behovet for
at håndtere rekvirenterne rigtigt, så hundeførerne bruger tiden på at forklare, hvad der skal til
at ske, samt lægger op til, at eventuelle tilskuere opfordres til at gå væk, når dyret aflives.
Sekretariatet arbejder videre med et dokument og drøfter indholdet med Dyrenes Beskyttelse.
Hvis man når frem til et godt produkt, vil det blive forelagt koordinatorerne inden udgivelse.
6. Pressehåndtering i schweissregi
Efter ønske fra flere hundeførere om retningslinjer for håndtering af presse udarbejdede
Sekretariatet i samarbejde med Naturstyrelsens Presse- og kommunikationschef en kort
vejledning, der blev lagt på SchweissNET i juli 2017. Sekretariatet ønskede en drøftelse af,
hvordan Schweiss-registret håndterer henvendelser fra pressen, og hvordan Sekretariatet
bedst hjælper hundeførerne med at håndtere henvendelser fra pressen.
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Ulrik Lorenzen orienterede om hvordan pressen håndteres i Naturstyrelsen, hvor det som
udgangspunkt er kontorchefer og skovridere, der udtaler sig til pressen. Målet for
schweisshundeførernes håndtering af henvendelser fra journalister er, at hundeførerne kun
udtaler sig, hvis de selv føler sig tilpasse med det, samt at Sekretariatet opfordrer til, at
hundeførerne kontakter Sekretariatet for at få gode råd, hvis de er i tvivl om hvordan
henvendelsen bedst håndteres. Hvis en journalist ringer er det altid en god ide, at tage sig lidt
tid for at overveje, om man ønsker at udtale sig, og eventuelt kontakte Sekretariatet eller nogle
kolleger, inden man vender tilbage til journalisten. Hundeførerne kan også altid henvise til
Naturstyrelsen, hvis de ikke ønsker at udtale sig. Koordinatorerne bakker op om dette signal,
og Sekretariatet vil derfor udarbejde en mere uddybende nyhed om retningslinjer for
håndtering af pressen. Pressehåndtering er ikke farligt, men man skal heller ikke
undervurdere risikoen for, at det kan gå galt.
7. Fastlæggelse af mødedatoer 2018
Møder i 2018
Schweissudvalgsmøde 01-18
Schweisskoordinatormøde 01-18
Stormøde 2017
Schweisskoordinatormøde 02-18
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere og
afslutning af uddannelse)
Schweissudvalgsmøde 02-18
Schweisskoordinatormøde 03-18

Mødetid
Mandag d. 5. februar 2018
Fredag d. 9. februar 2018
Lørdag 3. marts 2018
Fredag d. 31. august 2018

Mødested

Mandag d. 17. september 2018
Fredag d. 28. september 2018

8. Evt.
Der var ikke punkter under eventuelt.
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