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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Claus Lind Christensen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2.

Orientering fra Formand
Formanden for Schweissudvalget orienterede om den nye forsøgsordning for jagt på større
hjortevildtarter med bue. Sekretariatet tilføjede, at der arbejdes på at tilpasse
indberetningssystemet på schweiss.dk til formålet.

3.

Orientering fra Sekretariatet
Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager:

Personalesager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende personsager, og Udvalget bakkede op om
håndteringen.


Schweisskonference 2018
Som noget nyt i 2018 afholdt man Schweisskonference, hvor alle legitimerede hundeførere
blev inviteret. Ud af 125 deltagere svarede 101 deltagere på et evalueringsskema, og
resultatet heraf er meget positivt. Sekretariatet forventer derfor, at man holder fast i det nye
format fremadrettet.



Optagelse af nye bedømmere
To nye bedømmere er i gang med bedømmeruddannelsen, og har i foråret deltaget som
elever på egnethedsprøver og i efteråret på kvalifikationstests.



Fag-og Prøveudvalg nedsat
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Der har været afholdt første møde i både Fag- og Prøveudvalg. Begge udvalg er kommet godt
fra start, og der har været gode og konstruktive diskussioner.
I prøveudvalget holdes drøftelserne indtil videre internt, for at komme godt i gang med
processen og få arbejdsro.


Faglig opgradering af Schweiss-registret ifm. eftersøgning af vildsvin
Regeringen og Dansk Folkeparti har i 2018 indgået en aftale om en række initiativer for at
beskytte danske svinebesætninger mod afrikansk svinepest (ASP). Ét af initiativerne er en
faglig opgradering af Schweiss-registret til at eftersøge vildsvin.
Formålet er at sikre, at Schweiss-registret er klædt på til at eftersøge vildsvin ligeså
kvalificeret som hjortevildt, når de enten påkøres eller anskydes. Der er nedsat en
arbejdsgruppe til formålet. Da indsatsen er fokuseret på indvandring af vildsvin fra
Tyskland, er det i første omgang målrettet de sønderjyske hundeførere. En endagstur til
Tyskland er i planlægningsfasen og Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund, er i gang med
at udarbejde en Best Practice om emnet.

4.

Optagelse af nye hundeførere 2018
I alt 31 hundeførere søgte om optagelse i Schweiss-registret i 2018. I samråd med
koordinatorerne og Schweissudvalget blev 11 ekvipager indkaldt til kvalifikationstest, der blev
afholdt i perioden 29. august til 7. september. På baggrund af testresultaterne fra disse
kvalifikationstests indstillede Schweissudvalget til Naturstyrelsen, at tre ekvipager optages på
uddannelse. Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt disse tre ekvipager at blive optaget på det
toårige uddannelsesforløb.
Sekretariatet gjorde opmærksom på, at det relativt lave antal nye hundeførere ikke giver
anledning til at sænke kravene til nye hundeførere, men til at overveje eventuelle muligheder for
at formidle forventningerne til potentielle ansøgere, så de er bedre klædt på. Det bakkede
Udvalget op om.

5.

Afslutning af uddannelse for hundeførere optaget i 2016
Sekretariatet orienterede om, at de 5 hundeførere, der blev optaget på uddannelse i 2016, samt
den ene hundefører, der blev optaget i 2015 og fik forlænget sin uddannelse i 2017, alle er blevet
endeligt optaget i Registret.

6.

Nye retningslinjer for eftersøgning af nødstedt ulv
Sekretariatet orienterede om de nye retningslinjer for eftersøgning af nødstedt ulv, der tidligere
på året er lagt på schweiss.dk og formidlet til hundeførerne. Sekretariatet forventer at planlægge
fire informationsmøder sammen med Naturstyrelsens fire ulvekonsulenter i foråret 2019, hvor
hundeførerne inviteres til at deltage.
Schweissudvalget udtrykte ønske om at lave en formel henvendelse til Miljøstyrelsen om tre ting,
der efter Udvalgets opfattelse er uhensigtsmæssige for schweisshundeførerne. Schweissudvalget
har efterfølgende sendt en mail til Miljøstyrelsen herom med tre forslag til ændringer:

Præcisering af pkt. 1 bullet 3, så ulve med omfattende skader må aflives med det samme.

Sletning af pkt. 6. afsnit 2 vedr. underretning af Miljøstyrelsen.

Konkretisering af pkt. 8 vedr. nødværge.

7.

Opfølgning på workshop om trafikeftersøgninger
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Sekretariatet orienterede om den workshop, der blev afholdt i forlængelse af Koordinatormøde
02-18. Formålet med workshoppen var at få input til at få kortlagt gråzoner og problemstillinger i
forbindelse med trafikeftersøgninger.
Workshoppen havde en god og konstruktiv tone, og Sekretariatet vil efterfølgende fokusere på de
emner, der er lettest tilgængelige i første omgang.
På Koordinatormøde 03-18 vil Sekretariatet give en status på de ting, der blev bragt op på
workshoppen.
8.

Fastlæggelse af mødedatoer 2018
Mødedatoerne for 2019 blev fastlagt for Schweissudvalget. Koordinatormøderne er efter mødet
også blevet fastlagt.
Møder i 2018
Schweisskoordinatormøde 01-19
Schweissudvalgsmøde 01-19
Schweisskoordinatormøde 02-19
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere)
Schweissudvalgsmøde 02-19
Schweisskoordinatormøde 03-19

9.

Mødetid
Fredag d. 8. februar 2019 kl. 11-15
(koordinatorformøde kl. 9-11)
Mandag d. 25. februar 2019 kl. 9-13
Mandag d. 18. marts 2019 kl. 9-13

Mødested

Mandag d. 16. september 2019 kl. 9-13
Fredag d. 27. september 2019 kl. 11-15
(koordinatorformøde kl. 9-11)

Eventuelt
Der var ikke emner til drøftelse under eventuelt.
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