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Schweiss-sekretariatet 

Ref. MACLE 

Den 25. februar 2019 

 

Referat for Schweissudvalgsmøde 01-19 

 

 

Tid: Mandag d. 25. februar 2019 kl. 9-13 

Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

 

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) 

 Jim Schou Larsen Koordinatorrepræsentant (næstformand)  

Stig Jensen  Hundeførerrepræsentant 

Leif Stonor Nielsen Dansk Schweisshundeforening 

 Norbert Ravnsbæk Danmarks Jægerforbund 

 Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen (Sekretariat) 

 Marie Fangel Cleemann Naturstyrelsen (Sekretariat) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Claus Lind Christensen bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Orientering fra Formand 

Formanden for Schweissudvalget havde ikke noget til orientering. 

 

Claus Lind Christensen orienterede om et projekt man i Danmarks Jægerforbund arbejder med, 

og hvor efter der på forskellig vis kan indsamles penge til schweissarbejdet. Forslaget sendes 

snarest til Sekretariatet. 

 

3. Orientering fra Sekretariatet 

 

 Personalesager (lukket punkt) 

Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende sager. 

 

 Faglig opgradering af Schweiss-registret ifm. eftersøgning af vildsvin 

I 2018 blev der afholdt møder i arbejdsgruppen, arrangeret en erfaringstur til et 

vildsvinehegn i Tyskland for sønderjyske hundeførere, udarbejdet af en vejledning om 

vildsvineeftersøgninger samt indkøbt sikkerhedsbukser til sønderjyske hundeførere, der 

mener at være klar til at påtage sig eventuelle vildsvineeftersøgninger.  

 

Der er planlagt et møde i arbejdsgruppen i 2019, hvor initiativerne i 2018 skal evalueres, og 

eventuelle initiativer i 2019 skal drøftes. 
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Sekretariatet er fortsat opmærksom på problemstillingen, at Schweiss-registret ikke må 

påtage sig eftersøgninger af vildsvin under hegn, og problemstillingen er videregivet til 

Miljøstyrelsen. 

 

 Orienteringsmøder om retningslinjer for eftersøgning af nødstedt ulv 

I løbet af marts og april afholdes fire møder, hvor den lokale ulvekonsulent giver oplæg om 

forvaltning, biologi m.m., og Sekretariatet orienterer om retningslinjerne for eftersøgning af 

nødstedt ulv. Møderne er udelukkende for legitimerede schweisshundeførere, og der er 

åbnet for tilmeldinger. 

 

 Opfølgning på forsøgsordning med buejagt på større hjortevildtarter 

En treårig forsøgsordning med buejagt på større hjortevildtarter trådte i kraft d. 1. 

september 2018. Sekretariatet orienterede om de overordnede tal indtil videre (i alt 16 

eftersøgninger på de større hjortevildtarter og 80 eftersøgninger på råvildt i perioden siden 

1. september 2018. 

 

Sekretariatet vil afholde et møde med repræsentanter fra Fagudvalget samt repræsentanter 

for Foreningen af Danske Buejægere i løbet af foråret for at følge op på tallene og samle 

erfaring.  

 

Der har tidligere været afholdt buekurser for de legitimerede hundeførere, og der vil 

eventuelt blive afholdt et nyt buekursus i efteråret 2019, hvis det vurderes relevant. 

 

 Proces for valg af hundeførerrepræsentant til Schweissudvalget 2019 

I ulige år skal der vælges en hundeførerrepræsenant til Schweissudvalget. Tidligere er valget 

foregået på Stormødet, men da Stormødet er erstattet af Schweisskonferencen, der afholdes 

i lige år, vil valget i 2019 foregå digitalt via SchweissNET. 

 

Når afstemningsmodulet er klar, vil Sekretariatet lægge en nyhed på SchweissNET, der 

opfordrer de hundeførere, der gerne vil opstille til valget, til at kontakte Sekretariatet. Hver 

kandidat opfordres til at skrive nogle få linjer om, hvorfor de gerne vil være 

hundeførerrepræsentant samt medsende et foto til Sekretariatet. 

 

Sekretariatet vil efterfølgende offentliggøre kandidaterne, tekst og foto på SchweissNET, og 

der vil være en afgrænset stemmeperiode, hvor alle hundeførere kan afgive én stemme ved 

at logge ind på SchweissNET.  

 

4. Drøftelse af optagelsesproces for nye hf 

Sekretariatet orienterede om processen for optagelse af nye hundeførere i 2019, hvor 

ansøgningsfristen som noget nyt var i starten af februar. Der er 33 ansøgere, hvoraf 6 ansøgere 

endnu ikke har opnået 1. præmie på en adgangsgivende sporprøve. På grund af den fremrykkede 

ansøgningsfrist, kan ansøgere, som en særordning i optagelsesrunden 2019, eftersende 

dokumentation for opnået 1. præmie på adgangsgivende prøve indtil 1. juni. På Koordinatormøde 

02-19 d. 18. marts gennemgås ansøgerne, og der bliver givet hhv. afslag og invitation til 

kvalifikationstest. Indkaldelse til kvalifikationstest forventes at ske i juni. 

 

Udvalget drøftede desuden, hvordan de ansøgere, der får afslag, håndteres bedst muligt. Som 

udgangspunkt håndteres ansøgerne som man håndterer jobansøgere, det vil sige, at ansøgerne 

ikke får en skriftlig uddybelse af svaret på deres ansøgning. Udvalget drøftede, om det er muligt 

at give et klarere svar til de ansøgere, der ikke anses for at være egnede til optagelse i Registret.  
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Da en ansøger vurderes ud fra en samlet betragtning af både ansøger, hund og behov, er det ikke 

muligt at give et meget klart svar. En ansøger, der får afslag flere år i træk kan muligvis blive 

indkaldt til kvalifikationstest på et senere tidspunkt, hvis omstændighederne i lokalområdet 

ændrer sig. Derfor vil Sekretariatet aldrig kunne sige til en ansøger, at de med sikkerhed kommer 

ind i Registret, ej heller, at de med sikker aldrig kommer ind. Det er op til ansøgeren selv at 

bestemme, hvor meget tid vedkommende vil give sit forsøg på at komme i Registret.  

 

5. Status for Fagudvalgets arbejde 

Sekretariatet orienterede om nogle af de emner, Fagudvalget har arbejdet med siden første møde 

i Fagudvalget i juli 2018.  

 

 Nye ansøgere og eksisterende hundeførere, der søger om at få en ny hund i Registret, skal på 

ansøgningen skrive under på, at de ikke har overtrådt gældende jagtlovgivning. Efter 

drøftelse af dette i Fagudvalget, er Sekretariatet i gang med at undersøge mulighederne for 

at bede ansøgere om at oplyse, hvis de har overtrådt gældende jagtlovgivning, og på den 

baggrund lave en konkret vurdering af, om ansøgeren er egnet til at blive/være 

schweisshundefører.  

 

Registrets hundeførere er repræsentanter for en myndighed, og de har en særlig 

bemyndigelse. Derfor stilles der store krav til både hund og fører, når der skal optages nye 

hundeførere i Registret, og der skal være stor tillid til hundeføreren fra jægere, kolleger og 

andre. Eksempelvis skriver politiet om kravene til at søge om optagelse på politiskolen: "Der 

eksisterer et særligt strengt værdighedskrav netop for ansættelse i politiet, hvor du skal 

være værdig til den agtelse og tillid, som politijobbet kræver." Denne formulering kan 

bruges som inspiration i forhold til Registrets hundeførere. 

 

Desuden anbefalede Schweissudvalget, at Sekretariatet tjekker gyldigt jagttegn hos samtlige 

hundeførere årligt som en service for de, der eventuelt har glemt at forny, og for at sikre, at 

alle Registrets hundeførere har gyldigt jagttegn. Sekretariatet imødekommer dette ønske og 

vil fremover tjekke gyldigt jagttegn via Miljøstyrelsen i de første uger af hver ny jagtsæson. 

 

 Fagudvalget har arbejdet med at opdatere teksten på schweiss.dk i forhold til 

trafikeftersøgninger. Formålet er i første omgang at have en tydelig formidling klar, hvis der 

fx kommer pressehenvendelser og andet. Så kan man altid henvise til denne side, hvor 

budskaberne om markering m.m. står. Den nye hjemmesidetekst lægges snart op. 

Derudover har Fagudvalget og Sekretariatet opdateret teksten på streameren, og 

Sekretariatet er i proces med at få genoptrykt streameren. Når Sekretariatet har fået et antal 

streamere hjem, bliver det muligt for hundeførerne at få tilsendt et antal streamere, fx til 

uddeling på messer, oplæg i jagtforeninger og andet. 

 

 Sekretariatet har erfaret, at der er fortolkningsforskelle blandt nogle hundeførere i forhold 

til de enkelte felter, når man indberette jagt- og trafikeftersøgninger. Derfor har Fagudvalget 

og Sekretariatet gennemgået alle indberetningsfelter, og Sekretariatet vil arbejde på at få 

tilføjet forklaringer til de fleste felter, samt rette i enkelte overskrifter for at sikre en så 

ensartet indberetning som muligt. Det er i den sammenhæng vigtigt at fastholde 

kontinuiteten i spørgsmålene, så statistikken fortsat strækker sig over en lang periode. 

 

6. Status for Prøveudvalgets arbejde 
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Første del af Prøveudvalgets arbejde har resulteret i nye regler for egnethedsprøver og 

kvalifikationstests, der efter en høringsperiode hos koordinatorer og bedømmere er offentliggjort 

og trådt i kraft. Næste del af Prøveudvalgets arbejde bliver indenfor emnerne rekruttering, 

optagelse og uddannelse af nye hundeførere, samt efteruddannelse af eksisterende hundeførere. 

 

Sekretariatet orienterede om, at man forventer, at der vil være fokus på mere indhold i det toårige 

uddannelsesforløb, så vi får de nye hundefører bedst muligt ind i Registret. Dertil kommer et 

efteruddannelseskoncept for de legitimerede hundeførere, så de fortsat opretholder høj faglighed 

og godt samarbejde. Schweissudvalget bakker op om dette arbejde, og havde følgende input: 

 

Efteruddannelse af legitimerede hundeførere 

 Efteruddannelse bør også indeholde styrkelse af netværk på tværs af områder, erfaring og 

alder. 

 Det bør ikke blive for rigidt med krav om deltagelse et vist antal gange, men der bør være en 

forventning om at man som hundefører deltager i et vist omfang og der skal være mulighed 

for at deltage i forskellige typer af efteruddannelsestiltag. En hundefører, der aldrig deltager 

i noget, skal håndteres, hvis vi ønsker at fastholde fællesskabet.  

 Deltagelse i efteruddannelser, udvalg og andet bør bygge på Registrets værdisæt. Hvis man 

melder sig helt ud af fællesskabet, lever man ikke op til værdisættet. 

 Hold fast i nogle af de efteruddannelsestiltag, der allerede er i spil, som buekurser, 

informationsmøder om eftersøgning af nødstedt ulv og andet. 

 

Uddannelse af nye hundeførere 

 Den nuværende toårige uddannelse mangler noget indhold efter det obligatoriske 1-

dagskursus, der ligger ½ år inde i uddannelsesperioden. 

 

Sekretariatet tager disse input med til Prøveudvalgets videre arbejde. 

 

7. Mødedatoer 2019 

 

Møder i 2018 Mødetid Mødested 

Schweisskoordinatormøde 01-19 8. februar kl. 11-15 (formøde kl. 9-11) Munkebjerg Hotel 

Schweissudvalgsmøde 01-19 25. februar kl. 9 Munkebjerg Hotel 

Schweisskoordinatormøde 02-19 

(Eneste dagsordenspunkt er 

optagelse af nye hundeførere og 

afslutning af uddannelse) 

18. marts kl. 9-14 (uden formøde) Munkebjerg Hotel 

Schweissudvalgsmøde 02-19 16. september 2019 kl. 9  

Schweisskoordinatormøde 03-19 27. september kl. 11-15 (formøde kl. 9-

11) 

 

 

8. Eventuelt 

Formanden spurgte, hvad der har fyldt mest blandt hundeførerne og i Sekretariatet den foregående 

jagtsæson. 

 

 Hundeførerne gav udtryk for, at de er gode til at bruge hinanden i 

spidsbelastningsperioderne, og at det samarbejde er vigtigt for et velfungerende Register. 

 Sekretariatet har udover de ting, der er tydelige for hundeførerne, brugt en del tid på 

administration af eksempelvis den nye EU-forordning om persondata. 
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Schweissudvalget drøftede derudover det stigende pres, der er på egnede arealer til sportræning, fordi 

sportræning er blevet en meget populær fritidsaktivitet. Mange hundeklubber arrangerer prøver, og 

den store popularitet gør, at det kan være svært for Registrets hundeførere at få egnede trænings- og 

prøvearealer. Dette gælder på private arealer, men bestemt også på Naturstyrelsens arealer. 

Schweissudvalget opfordrer til, at man særligt på Naturstyrelsens arealer prioriterer Registrets 

hundeførere højest, da formålet hermed er at sikre vildtets tarv.  


