Referat for Schweissudvalgsmøde 02-16

Schweiss-sekretariatet
Ref. MACLE
Den 14. september 2016

Tid:
Sted:

Onsdag d. 14. september 2016 kl. 13.00-17.00
Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Deltagere:

Claus Lind Christensen
Jim Schou Larsen
Stig Jensen
Rune Rübner-Petersen
Norbert Ravnsbæk
Ulrik Lorenzen
Marie Fangel Cleemann

1.

Danmarks Jægerforbund (formand)
Koordinatorrepræsentant-suppl.
(næstformand)
Hundeførerrepræsentant
Dansk Schweisshundeforening
Danmarks Jægerforbund
Naturstyrelsen (sekretariat)
Naturstyrelsen (sekretariat)

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Claus Lind Christensen bød velkommen, herunder til Norbert Ravnsbæk, der er ny repræsentant
for Danmarks Jægerforbund i Schweissudvalget.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af referat fra møde 01-16
Referat fra møde 01-16 blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Orientering fra formand
Claus Lind Christensen havde ingen emner til orientering.

4.

Orientering fra sekretariatet
Personalesager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede i fortrolighed om verserende personalesager.
Status for erstatning af kulanceordning med varig løsning
Sekretariatet orienterede om status for erstatning af kulanceordningen med en varig
forsikringsløsning. Før sommerferien afholdtes et møde i den forsikringsgruppe, koordinatorerne
udpegede ved seneste møde, og holdninger og synspunkter fra dette møde er videreformidlet til
SVANA. Naturstyrelsen har en tæt dialog med SVANA om forsikringen, og afholder et møde i det
tidlige efterår om dette.
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Der arbejdes på at forlænge ansvarsforsikringen, der blev tegnet for hundeførerne i foråret, som
en varig løsning. Forsikringen er relevant i tilfælde af, at en schweisshundefører er ansvarlig for
skade tilføjet personer eller ting under transport til/fra eftersøgning, under eftersøgning og ved
træning.
Udvalget spurgte til nyheden af 7. september 2016 på schweiss.dk om vildsvin, og gav udtryk for
et ønske om en afklaring, så vildsvin kan eftersøges på lige vilkår med hjortevildt under hegn.
Sekretariatet har gjort Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning opmærksom på denne
problemstilling.
Sekretariatet oplyste, at der er kommet en enkelt henvendelse med et ønske om at få meldt
skattereglerne ud for schweisshundeførere med firmabiler ifm. med, at hundeførerne skal oplyse
registreringsnummer for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Det er desværre ikke noget,
sekretariatet kan svare på generelt, men hvis en hundefører er i tvivl, anbefales vedkommende at
tage kontakt til SKAT, for at få en afklaring for den givne situation.
Opfølgning på tidligere drøftelser
Udvalget spurgte til sekretariatets møde med Dyrenes Beskyttelse i foråret. Sekretariatet har bl.a.
aftalt at afholde jævnlige møder med Dyrenes Beskyttelse, og at sekretariatet indkalder input til,
hvor der er behov i forbindelse med optagelse af nye hundeførere. Derudover vil sekretariatet i
samarbejde med Dyrenes Beskyttelse udarbejde et fælles dokument, der beskriver de almindelige
affangningsmetoder for en schweisshundefører for at imødekomme rekvirenterne, specielt i
forbindelse med trafikeftersøgninger.
Det er ikke sekretariatets eller udvalgets opfattelse, er det er et akut behov for retningslinjer for
møde med ulv, udover de eksisterende retningslinjer for eftersøgning af ulv. Behovet kan dog
opstå på et senere tidspunkt, hvor det kan blive nødvendigt at udarbejde sådanne retningslinjer.
5.

Optagelse af nye hundeførere 2016
I alt 36 hundeførere har søgt om optagelse i Schweissregistret i 2016. I samråd med
koordinatorerne og Schweissudvalget har 6 ansøgere været til kvalifikationstest, der blev afholdt i
perioden 30. august til 9. september.
På baggrund af testresultaterne for de 6 ansøgere, ønskede Schweissudvalget at indstille 5
hundeførere til uddannelse. Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt disse optagelse på det
obligatoriske kursus for nye hundeførere.

6.

Afslutning af uddannelse for hundeførere optaget i 2014
Sekretariatet orienterede om status for de hundeførere, der er planlagt til at skulle afslutte den
toårige uddannelse i 2016. Sekretariatet udarbejder afgørelserne i samarbejde med
koordinatorerne, og sender breve til hundeførerne inden 1. oktober 2016.

7.

Fastlæggelse af mødedatoer 2017
Udvalget fastsatte mødedatoer for 2017, der er indsat i nedenstående skema.
Forespurgt om behovet for Danmarks Jægerforbunds deltagelse ved koordinatormøderne blev
udvalget enigt om, at Danmarks Jægerforbund bør være repræsenteret til koordinatormøderne,
undtaget mødet, hvor ansøgere udvælges til kvalifikationstests. For at sikre Danmarks
Jægerforbunds input til, hvor der er behov, indkaldes en udtalelse om behov i god tid inden før
årets behov meldes ud på schweiss.dk.
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Møder i 2017
Schweissudvalgsmøde 01-17
Schweisskoordinatormøde 01-17
Stormøde 2017
Schweisskoordinatormøde 02-17
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere)
Schweissudvalgsmøde 02-17
Schweisskoordinatormøde 03-17
8.

Mødetid
3. februar kl. 11-15
10. februar kl. 11 (formøde kl. 9-11)
26. februar 2017
11. august kl. 9

Mødested

Fredag d. 15. september
22. september kl. 11 (formøde kl. 9-11)

Jagtens Hus

Fjeldsted Skovkro

Eventuelt
Flere medlemmer af udvalget har modtaget en forespørgsel på genoptryk af streamers. Der er et
udbredt behov, og det er et godt værktøj til dialog.
Claus Lind Christensen sørger for, at Danmarks Jægerforbund undersøger pris, udseende og
uddelingskoncept, hvorefter financieringen skal på plads. Her kan eksempelvis Dyrenes
Beskyttelse, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund være mulige bidragsydere.
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