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Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ulrik Lorenzen bød velkommen, og et særligt velkommen til ny koordinator i område 3, Finn H.
Petersen.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra Schweissudvalg og Sekretariat
a. Status på faglig opgradering af Schweiss-registret ifm. eftersøgninger af vildsvin
Der har været afholdt et møde i vildsvinearbejdsgruppen i 2019. Arbejdsgruppen
vurderede, at det ville være relevant med et arrangement, hvor hundeførere kunne få
afprøvet deres registrerede hunde på pendelsau. 20 hundeførere med hunde deltog i
arrangementet i august, hvor der også var et fagligt oplæg om vildsvineeftersøgninger og
om Naturstyrelsens indsats mod afrikansk svinepest. Der forventes ikke yderligere tiltag i
2019 inden for dette område.
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b. Opfølgning på afholdte møder om eftersøgning af nødstedt ulv
Sekretariatet afholdt fire orienteringsmøder i marts og april i samarbejde med
Naturstyrelsens fire ulvekonsulenter. Det var nogle gode møder med oplæg fra
ulvekonsulenterne og spørgsmål fra hundeførerne. Drøftelserne på møderne gav
anledning til et par præciseringer, der efterfølgende er blevet præsenteret på
SchweissNET.
c.

Nye bedømmere
Sekretariatet forventer at igangsætte enkelte nye bedømmere i foråret 2020. Processen
omkring udvælgelse sker ved at Sekretariatet indhenter forslag til kandidater fra
koordinatorer og bedømmere, hvorefter Sekretariatet på baggrund af en samlet vurdering
udpeger de nye bedømmere. Det er et udtryk for rettidig omhu, da der på nuværende
tidspunkt ikke er akut mangel på bedømmere.

d. Status for Prøveudvalget og Fagudvalgets arbejde
Arbejdet i både Prøve- og Fagudvalg går godt, og der er gode, faglige diskussioner om de
emner, der bringes op. Sekretariatet sætter stor pris på, at medlemmerne af udvalgene vil
bruge tid på disse møder, da det giver stor værdi for Registret.
Fagudvalget har blandt andet været involveret i fremstillingen af streamers, og er på
nuværende tidspunkt involveret i drøftelser omkring hundeførernes sikkerhed på vejene.
Prøveudvalgets arbejde har resulteret i, at reviderede egnethedsprøveregler og
kvalifikationstestregler trådte i kraft før forårets egnethedsprøver. Prøveudvalget arbejder
videre med proces for optagelse og uddannelse af nye hundeførere.
e.

Personsager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende personsager. Mødedeltagerne bakkede
op om Sekretariatets håndtering.

Sekretariatet orienterede ydermere om Danmarks Jægerforbunds nye tiltag med mulighed for at
donere til schweissarbejdet, der blev nævnt på Schweissudvalgsmøde 01-19. DJ har spurgt
Naturstyrelsen om Schweiss-registret ville være en del af indsamlingsmuligheden og Registrets
hundeførere kunne uddele materialet fx i forbindelse med trafikeftersøgninger. Naturstyrelsen og
Miljøstyrelsen har vurderet, at Registret ikke kan involveres i konceptet. Formålet med Registret
er at sikre vildtets tarv, og hvis det rygtes, at man kan blive mødt med et forslag om at donere
penge, når man rekvirerer en hundefører til en trafikeftersøgning, kan det måske afholde nogle fra
at kontakte en hundefører i forbindelse med en påkørsel. Ligeledes vurderede styrelserne, at
mange bilister umiddelbart efter en påkørsel vil være i en rystet og sårbar tilstand, hvorfor
uddeling af et donationskort i denne situation vil kunne opfattes som upassende.
Danmarks Jægerforbund har taget dette til efterretning, og vil fortsat have muligheden som en del
af DJ’s fundraisingstrategi. DJ’s jagthundeudvalg vil tage stilling til hvordan indkomne donationer
skal anvendes. Målet er at øge bidraget til eftersøgningsarbejdet bredt set, og det er derfor ikke
nødvendigvis Registrets hundeførere, der vil få andel i eventuelle donationer.
Det er positivt, at der er fokus på det generelle eftersøgningsarbejde, men det er vigtigt at
understrege, at Schweiss-registret ikke er involveret i indsamlingen, og at der ikke er en
forventning til Registrets hundeførere om at involvere sig i indsamlingen.
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3. Afslutning af uddannelsesforløb for hundeførere optaget i 2017
Sekretariatet bad koordinatorerne give en tilbagemelding om de hundeførere, der blev optaget på
uddannelse i 2017 med henblik på afslutning af deres uddannelsesforløb. Sekretariatet vil
efterfølgende meddele de pågældende hundeførere om, hvorvidt deres uddannelsesforløb
afsluttes, forlænges eller afbrydes.
4. Arbejdsmiljøregler og eftersøgninger på motorvej
Sekretariatet lagde en nyhed på SchweissNET d. 5. september 2019 om reglerne for hundeførerne
ift. reflekstøj m.m., da det er noget, der jævnligt bliver spurgt til. Der er enkelte hundeførere, der
er utilfredse med indholdet af nyheden, hvorfor Sekretariatet bad koordinatorerne redegøre for
hvad der er utilfredshed med.
Koordinatorerne mente, at der har været undren over, at hundeførerne ikke er underlagt
arbejdsmiljølovgivningen. Sekretariatet redegjorde for, at Naturstyrelsen har spurgt
Kammeradvokaten to gange om emnet, og at det er den mulighed, Naturstyrelsen har. Når det er
sagt, er hundeførernes sikkerhed i forbindelse med trafikeftersøgninger vigtig, og der var enighed
blandt koordinatorerne om at respektere rammerne, og sammen med Sekretariatet arbejdede
videre med sikkerhed.
Alle hundeførere har tidligere fået udleveret en refleksvest, ligesom nye hundeførere får en
udleveret. Den vest, der udleveres nu, er en såkaldt klasse 3-vest, der lever op til
arbejdsmiljølovgivningen. Har man som hundefører ikke en vest, eller er den gamle slidt, så kan
man få en ny ved at kontakte Sekretariatet.
I forbindelse med Schweisskonferencen arbejder Sekretariatet på at få en oplægsholder med fokus
på sikkerhed på vejene, og der arbejdes på at klarlægge hvilket sikkerhedsudstyr, der er mest
relevant for hundeførerne.
5. Schweisskonferencen 2020
Koordinatorerne gav input og forslag til indhold på Schweisskonferencen 2020, og Kim
Bennedsen og Bennet Onsvig blev udpeget til at bistå Sekretariatet med yderligere overvejelser og
forslag op til konferencen. Der var enighed om, at programmets opbygning fra konferencen i 2018
fungerede godt, og derfor forventes ikke store ændringer i rammerne.
Program og information om tilmelding forventes lagt på SchweissNET senest i januar 2020.
6. Status på punkter fra trafikworkshop ifm. koordinatormøde 02-18
Sekretariatet gav en status på punkterne, der kom frem på trafikworkshoppen i efteråret 2018,
herunder:


Manglende villighed til at tage trafikeftersøgninger blandt kolleger
Sekretariatet har i samarbejde med koordinatorerne gennemført en proces, hvor man har
kigget på antal trafikeftersøgninger og sammenlignet med nærmeste kolleger. Det har
givet anledning til enkelte tilfælde, hvor det har været nødvendigt at tage en dialog med
en hundefører. Sekretariatet har en klar forventning om, at alle hundeførere tager deres
del af trafikeftersøgninger, men hvis der er et godt lokalt samarbejde og aftaler om
håndtering, er det i orden. Denne proces gentages igen på et senere tidspunkt.



Formidling til bilister om håndtering af påkørsel
Schweiss.dk er opdateret med en tydelig beskrivelse af, hvordan bilister skal håndtere en
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påkørsel, og der er produceret streamere med samme budskab. Streameren kan fås ved
henvendelse til Sekretariatet.


Hvordan håndteres kørselsgodtgørelse, når der er kollegahjælp på en
trafikeftersøgning?
Sekretariatet har undersøgt muligheden for at tilpasse indberetningsdelen på
schweiss.dk, og det kan lade sig gøre, men vil gøre det mere kompliceret for
hundeføreren at indberette. Koordinatorerne foreslog, at man ikke ændrer noget, da det
er et fåtal af trafikeftersøgninger, hvor der rekvireres kollegahjælp, og det derfor ikke vil
have stor indflydelse på statistikken, hvis der indberettes to trafikeftersøgninger for én
påkørsel i de tilfælde, hvor der har været kollegahjælp. Dette tog Sekretariatet til
efterretning, og der laves ikke tilpasninger med dette formål. Hvis det viser sig, at det
sker i omfattende grad, vil Sekretariatet kigge på det igen.



Difference mellem Google Maps og triptæller ved indberetning af trafikeftersøgninger
Nogle føler sig snydt, da der kan være en lille forskel på den beregning Google Maps laver
og hvad bilens triptæller viser. Det er ikke noget, Sekretariatet kan ændre på, og nogle
gange vil den give lidt mere, andre gange lidt mindre. Viser det sig, at der er nogle der
oplever store differencer, vil Sekretariatet meget gerne høre om det, så der kan følges op.



Hjælpemidler til at finde den rigtige lodsejer
Hundeførerne har fået vejledning til en ny app til formålet.

I forbindelse med trafikworkshoppen blev der også nævnt et ønske om, at kørselsgodtgørelsen ikke
skulle finansieres af jagttegnsmidlerne. Naturstyrelsen har ikke en holdning til, om det er
jagttegnsmidler eller anden finansiering, da det er Miljøstyrelsen, der administrerer hvordan
jagttegnsmidlerne bliver brugt.
7. Rekruttering af nye ansøgere
I flere af Registrets områder er der mangel på kvalificerede ansøgere, og Sekretariatet bad
koordinatorerne drøfte, hvordan vi bedst skaber interesse de områder, hvor der er behov.
Der var enighed blandt koordinatorerne om, at det ikke giver mening med et stort og centralt
udspil fra Sekretariatet eller annoncering via jagtmagasiner. Det skal være den enkelte koordinator
i samspil med de lokale hundeførere, der skal lave benarbejdet. Det kan fx være at tage ud til lokale
jagtforeninger, der hvor der er eller snart bliver behov, deltagelse i lokale, offentlige
arrangementer m.m. Det handler om lokal synlighed.
Der var også enighed om, at Sekretariatet med fordel kan bidrage med materiale, eksempelvis rollups med indhold målrettet rekruttering. Dette vil Sekretariatet arbejde videre med.
8. Brug af logotøj
Sekretariatet har med Prøveudvalget drøftet brug af logotøj, og Sekretariatet bad koordinatorerne
drøfte samme emne. Der var enighed blandt koordinatorerne om, at når der kommer en ny
uniform er det oplagt at skrive en klumme om brug af logotøj. Budskabet skal være, at når en
hundefører optræder i medier eller andre offentlige fora, så er der en klar forventning om, at man
har det udleverede tøj på. På den måde bliver Registret let at genkende, og der er ingen tvivl om
hvem der er tale om. Derudover var der enighed om, at hvis en hundefører bruger andet tøj, end
det af Sekretariatet udleverede, skal der være påsyet et logo, der kan fås hos Sekretariatet.
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9. Hvilke informationer har koordinatorerne brug for til at løse opgaven
Der er et ønske blandt de fleste koordinatorer om at få besked om hvilke hundeførere, der har
tilmeldt sig egnethedsprøver, og hvor mange forsøg hundeføreren har brugt per hund. Formålet er
at give et værktøj til koordinatorerne til at vurdere lokalt behov for nye hundeførere.
Koordinatorerne har som en del af den offentlige forvaltning tavshedspligt om fortrolige
oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde.
Koordinatorerne drøftede fordele og ulemper, men der var et flertal for at informationen er
relevant. Sekretariatet forventer derfor fremadrettet at orientere koordinatorerne i forbindelse
med ansøgninger og indkaldelse til egnethedsprøver.
10. Fastlæggelse af mødedatoer 2020
Møder i 2020
Schweisskoordinatormøde 01-20
Schweissudvalgsmøde 01-20
Schweisskonference 2020
Schweisskoordinatormøde 02-20
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere)
Schweissudvalgsmøde 02-20
Schweisskoordinatormøde 03-20

Mødetid
Mandag d. 17. februar
Fredag d. 7. februar kl. 9-13
Lørdag d. 14. marts
Fredag d. 20. marts

Mødested

Munkebjerg Hotel

Onsdag d. 16. september kl. 9-13
Fredag d. 25. september

11. Drøftelser om Prøveudvalgets arbejde
Koordinatorerne blev bedt om at komme med input til Prøveudvalgets arbejde vedrørende
optagelse og uddannelse af nye hundeførere. Drøftelserne under dette punkt blev ikke taget til
referat. Formålet hermed er, at Prøveudvalget efterfølgende vil arbejde videre med emnerne, og
der er behov for at give plads til drøftelser om ændringer, som måske ikke bliver indført, uden at
der skabes rygter blandt hundeførerne.
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