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Schweiss-sekretariatet 

Ref. MACLE 

Den 16. februar 2018 

 

Referat for Schweissudvalgsmøde 01-18 

 

Tid: Mandag d. 5. februar 2018 kl 11-15  

Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) 

 Jim Schou Larsen Koordinatorrepræsentant (næstformand)  

Leif Stonor Nielsen Dansk Schweisshundeforening 

 Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen (Sekretariat) 

 Marie Fangel Cleemann Naturstyrelsen (Sekretariat) 

 

Afbud:  Stig Jensen  Hundeførerrepræsentant 

 Norbert Ravnsbæk Danmarks Jægerforbund 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Claus Lind Christensen bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering fra Formand 

Claus Lind Christensen orienterede om status på arbejdet omkring formidling til jægerne: 

 Udviklingen af en app er sat i bero, da DJ sammen med SEGES har overtaget ringbindet 

"Vildt og jæger" fra Hornslet Bogtrykkeri, hvor der medfølger en app. DJ vil derfor fokusere 

på at opdatere den eksisterende app, der som udgangspunkt er gratis.  

 Redaktionen af Jæger vil følge op med en artikel om schweiss i maj-nummeret, herunder et 

link til appen. 

 Sekretariatet har på vegne af Udvalget sendt en brev til Miljøstyrelsen, hvor man anbefaler 

Miljøstyrelsen til kontinuerligt at efterskudsarbejdet, og i særdeleshed schweissarbejdet, er 

repræsenteret ved spørgsmål i jagttegnsprøverne.  

 

3. Orientering fra Sekretariatet 

Sekretariatet gav på mødet en orientering om aktuelle sager. 

 

 Miljøstyrelsen 

Som en del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser skal Miljøstyrelsen 

flytte til Odense. Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening overføres til 

departementet, mens cirka 440 arbejdspladser flyttes til Odense.  

 

 Personalesager (lukket punkt) 

Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende og afsluttede personalesager. 
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 Schweisskonference 2018 

Sekretariatet orienterede om den forestående Schweisskonference, og blev opfordret til at 

sende en reminder ud til hundeførerne inden tilmeldingsfristen.  

 

 Optagelse af nye bedømmere 

Sekretariatet har efter en proces, hvor bedømmere og koordinatorer er blevet bedt om input, 

tilbudt to schweisshundeførere at starte på bedømmeruddannelsen. Der er ikke akut mangel 

på bedømmere, men der er behov for løbende at sikre egnede bedømmere. Ved udvælgelsen 

lægges der blandt andet vægt på erfaring, troværdighed og høj faglighed, mens den 

geografiske fordeling ikke er altafgørende. 

 

Udvalget bakker op om processen, og Claus Lind Christensen lagde vægt på, at ved at vi 

bedømmer godt, får vi bedre hunde. 

 

 Håndtering af ulv ifm. eftersøgninger 

Sekretariatet orientede om, at man arbejder på at få opdateret retningslinjerne for 

eftersøgning af ulv, og dette punkt vil blive yderligere drøftet i forbindelse med 

Koordinatormøde 01-18, hvor en repræsentant for Miljøstyrelsen vil deltage.  

 

Udvalget opfordrer til, at Sekretariatet bruger de kommende år på at få opbygget erfaring 

omkring ulveeftersøgninger. Eventuelt ved at have et tæt samarbejde med enkelte, udvalgte 

jyske hundeførere, der kan være med i en proces om at få erfaring med denne type 

eftersøgninger. Når vi bliver klogere hen ad vejen, kan retningslinjerne tilpasses og 

erfaringen udbredes blandt de øvrige hundeførere. 

 

 Pejl 

Sekretariatet orienterede om, at de nuværende pejl, der stilles til rådighed for hundeførerne, 

Garmin Astro 320 er udgået, og Sekretariatet har derfor fået Alpha 50 som erstatning for 

defekte Astro 320. Sekretariatet er derfor i gang med en proces for at få klarlagt behov og 

krav til schweisshundeførernes pejludstyr. Herefter skal reglerne om indkøb og udbud 

vurderes i forhold til denne konkrete sag, og herefter findes det pejludstyr, der skal erstatte 

Garmins Astro 320. Sekretariatet har fokus på udstyrets stabilitet, funktionalitet og service.  

 

Udvalget bakker om processen og den rettidige omhu. 

 

4. Pressehåndtering 

På opfordring fra Udvalget og koordinatorerne har Sekretariatet i samarbejde med 

Naturstyrelsens presseafdeling udarbejdet en udvidet udgave af retningslinjer for, hvordan 

hundeførerne håndterer henvendelser fra pressen. Formålet med vejledningen er at klæde 

hundeførerne godt på.  

 

Udvalget bakkede op om papiret og formålet, og foreslog at man tilføjer, at man opfordrer 

hundeførerne til at orientere Sekretariatet på bagkant, hvis de har udtalt sig til pressen. 

Sekretariatet drøfter vejledningen med koordinatorerne, og tilpasser derefter vejledningen 

endeligt.  

 

Der følges op på vejledningen på Schweisskonferencen ved en pressemedarbejder fra 

Naturstyrelsen, hvorefter vejledningen lægges på SchweissNET. 

 

5. Håndtering af valg af hundeførerrepræsentant 
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Det årlige stormøde bliver i 2018 afløst af Schweisskonferencen, og det to-dags 

efteruddannelseskursus afholdes ikke i 2018, da ressourcerne lægges i Schweisskonferencen. Når 

Schweisskonferencen er afholdt vil Sekretariatet i samarbejde med koordinatorerne drøfte, 

hvordan vi ønsker at prioritere ressourcerne i 2019 ift. efteruddannelse og erfaringsudveksling.  

 

Udvalget drøftede derfor, hvordan formalia vedr. valg af hundeførerrepræsentant i 2019 kan 

håndteres, hvis der ikke afholdes et stormøde.  

 

Udvalget opfordrede til, at man finder en digital løsning, hvor man sikrer, at 

schweisshundeførerne kan afgive deres stemme. 

 

6. Håndtering af personfølsomme oplysninger   

Sekretariatet orienterede om den nye persondataforordning fra EU, der træder i kraft d. 25. maj 

2018. Overtrædelser af forordningen kan medføre store bøder.  

 

Formålet med forordningen er at beskytte borgernes data. Naturstyrelsen er i gang med 

kortlægning af aktiviteter, der hører under forordningen, herunder Schweiss-sekretariatet. 

Efterfølgende vurderes, hvilke ændringer der skal til, for at Naturstyrelsen lever op til 

forordningen.  

 

Forordningen har fx indflydelse på, hvilke oplysninger, der må videregives til hvem i forbindelse 

med blandt andet optagelse af nye hundeførere og information fra koordinatormøder.  

For Schweiss-registret betyder det blandt andet, at: 

 Der skal indhentes samtykke til registrering og brug af persondata . Eksempelvis i 

ansøgninger, hvor man skriver under på hvad data bruges til, registreres som m.m. 

 Post, der indeholder personfølsomme oplysninger (fx CPR-nr og oplysninger om 

arbejdsskader), skal sendes som sikker post, dvs. hundeførerne vil få posten i E-boks. 

Hundeførerne kan også sende post til Sekretariatet som sikker post. 

 

Der vil formentlig komme yderligere ændringer i procedurer m.m., og det vil Sekretariatet 

orientere om løbende.  

 

7. Kommende møder 

 

Møder i 2018 Mødetid Mødested 

Schweissudvalgsmøde 01-18 Mandag d. 5. februar 2018 Trinity 

Schweisskoordinatormøde 01-18 Fredag d. 9. februar 2018 Trinity 

Schweisskonference 2018 Lørdag d. 3. marts 2018 Vingsted hotel- og 

konferencecenter 

Schweisskoordinatormøde 02-18 

(Eneste dagsordenspunkt er 

optagelse af nye hundeførere og 

afslutning af uddannelse) 

Fredag d. 24. august 2018  

Schweissudvalgsmøde 02-18 Mandag d. 17. september 2018  

Schweisskoordinatormøde 03-18 Fredag d. 28. september 2018  

 

8. Eventuelt 


