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Danmarks Jægerforbund (formand)
Koordinatorrepræsentant (næstformand)
Hundeførerrepræsentant
Dansk Schweisshundeforening
Danmarks Jægerforbund
Naturstyrelsen (Sekretariat)
Naturstyrelsen (Sekretariat)

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

Orientering fra Formand
Formanden for Schweissudvalget havde ikke noget til orientering.

3.

Orientering fra Sekretariatet
Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Herunder:
•
Personalesager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende personsager, og Schweissudvalget
bakkede op om håndteringen.
•

Schweisskonference 2020
Schweisskonferencen 2020 var planlagt til at blive afholdt den 14. marts 2020, men blev
udskudt på grund af omstændighederne med coronavirus / COVID-19. Den nye dato er
fastsat til den 6. februar 2021 med uændret program. Myndighedernes retningslinjer skal
følges, og der bliver derfor holdt øje med udviklingen i forhold til om konferencen eventuelt
skal udskydes igen.
Nyt tøj til Registrets hundeførere
I februar faldt aftalen om nyt tøj til hundeførerne endelig på plads, og det var planlagt, at
hundeførerne skulle have haft mulighed for at prøve tøjet i forbindelse med
Schweisskonferencen. Da konferencen blev udskudt satte Sekretariatet i maj en proces i
gang, hvor hundeførerne kunne bestille tøj på baggrund af et størrelsesskema. Der har
generelt været en meget positiv modtagelse af tøjet, men lidt frustration hos enkelte i
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forhold til den længere udleveringsproces. Det er forståeligt, men coronasituationen har
desværre gjort udleveringsprocessen noget længere end forventet.
•

Video om Schweiss-registret
Sekretariatet har med hjælp fra Fagudvalget og Miljø- og Fødevareministeriets departement
lavet en ny, kort video om Schweiss-registret, der er målrettet potentielle nye hundeførere
og andre interesserede. I videoen fortæller schweisshundeførere Peter Larsen og Lars Møller
Christensen om, hvorfor de er i Registret. Schweissudvalget så videoen, og medlemmerne
var tilfredse med den.
Videoen forventes præsenteret på schweiss.dk, Naturstyrelsens Facebookside og via
Danmarks Jægerforbund i løbet af september.

4.

Optagelse af nye hundeførere 2020
I alt 33 hundeførere søgte om optagelse i Schweiss-registret i 2020. I samråd med
koordinatorerne og Schweissudvalget blev 14 ekvipager indkaldt til kvalifikationstest, der blev
afholdt i perioden 7. august til 22. august. En ekvipage valgte at trække sig før testen. På
baggrund af resultaterne fra disse kvalifikationstest indstillede Schweissudvalget til
Naturstyrelsen, at seks ekvipager optages på uddannelse. Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt
disse seks ekvipager at blive optaget på det toårige uddannelsesforløb, der starter med et
obligatorisk todagskursus d. 15.-16. september.

5.

Afslutning af uddannelse for hundeførere optaget i 2018
Sekretariatet orienterede om processen omkring afslutning af uddannelse for de hundeførere, der
blev optaget på uddannelsen i 2018.
Forud for Koordinatormøde 03-20 går Sekretariatet i dialog med de respektive koordinatorer for
at få deres vurdering af, de enkelte hundeførere. På den baggrund udfærdiger Sekretariatet et
udkast til breve til den enkelte hundefører, og på Koordinatormøde 03-20 gennemgås
argumenter og endelig beslutning træffes. Breve forventes sendt til de enkelte hundeførere senest
onsdag d. 30. september.
Udvalgets medlemmer drøftede hvordan man sikrer det faglige niveau af hunde og førere i
forbindelse med afslutning af uddannelse. Sekretariatet redegjorde for, at der ikke er en
afsluttende test, men at der er flere elementer, der spiller ind, når det skal besluttes, om en
hundefører kan afslutte sit toårige uddannelsesforløb. Her spiller koordinatorerne med bidrag fra
de lokale, erfarne hundeførere en vigtig rolle til at rådgive Sekretariatet om de nye hundeføreres
udvikling og evner i forbindelse med praktiske eftersøgninger.
Dertil kommer, at man i forbindelse med Uddannelsesugen (se næste punkt) har øget fokus på
hundearbejdet hos de hundeførere, der snart færdiggør uddannelsen. Det skal blandt andet gøre
de nye hundeførere opmærksomme på, hvad der kan være deres hunds styrker og udfordringer,
og gode råd til at arbejde videre.
Schweissudvalget bakker op om dette.

6.

Uddannelsesuge 2020
Sekretariatet orienterede om uddannelsesugen, der er et nyt tiltag opstået i forbindelse med
Prøveudvalgets arbejde. Uddannelsesugen har til formål at udvide uddannelsen af nye
hundeførere og give plads til øget erfaringsudveksling samt bedre opfølgning undervejs i
uddannelsesforløbet.
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Uddannelsesugen er udarbejdet i tæt samarbejde med erfarne hundeførere, og bygger ovenpå det
hidtidige obligatoriske todagskursus.
Planlægningen er foregået i løbet af juli og august, og både koordinatorer og bedømmere er blevet
bedt om at komme med input. Forventningen er, at man på Koordinatormøde 03-20 drøfter
erfaringerne og i samråd med koordinatorerne nedsætter en arbejdsgruppe eller lignende, der
skal udvikle uddannelsesugen yderligere baseret på erfaringerne fra 2020.
7.

Status for Fagudvalgets arbejde
Sekretariatet orienterede om Fagudvalgets arbejde. Det er meget givtigt for Sekretariatet at
arbejde med Fagudvalget, og det Sekretariatet har i samråd med Fagudvalget besluttet at lade
Fagudvalget fortsætte med den nuværende sammensætning i yderligere to år. Formålet er at
bygge videre på de erfaringer, man har gjort den første periode, således at kontinuiteten og
fremdriften i arbejdet sikres bedst mulig. Når den periode er ved at være slut, vil Fagudvalget
revidere kommissoriet på baggrund af de erfaringer, der er gjort, og Sekretariatet vil dernæst
indkalde ansøgninger fra de hundeførere, der skulle have lyst til at komme i betragtning til at
sidde i Fagudvalget. Processen med udvælgelse af medlemmer til Fagudvalget forventes at foregå
i foråret 2022.
Fagudvalget har i forlængelse af drøftelse på Koordinatormøde 03-19 drøftet, om der er behov for
en klumme om brug af logotøj, og Schweissudvalget drøftede samme emne. Der var enighed om,
at det er godt at vide, hvordan rammerne er, men at der er en stolthed i at bære logoet, og at det
med fordel også kan bruges i forbindelse med legitimerede hundeføreres formidling i forskellige
sammenhænge. Emnet drøftes igen på Koordinatormøde 03-20.

8.

Status for Prøveudvalgets arbejde
I forbindelse med Prøveudvalgets arbejde, er procesbeskrivelsen for hvordan man bliver optaget i
Schweiss-registret blevet tilpasset. Efter drøftelse af udkastet til ny beskrivelse af
optagelsesprocessen på Koordinatormødet 01-20, har Sekretariatet færdiggjort dokumentet, der
har været i skriftlig høring ved koordinatorerne. Schweissudvalgets medlemmer bakker op om
den nye beskrivelse, og den forventes derfor at blive lagt på schweiss.dk i løbet af september.

9.

Mødedatoer 2021
Schweissudvalget drøftede kort, om nogle af udvalgets møder skal erstattes af digitale møder, og
det blev besluttet at afholde ét fysisk møde og ét digitalt møde i 2021.

Møder i 2021
Schweisskoordinatormøde 01-21
Schweissudvalgsmøde 01-21
Schweisskonference 2020
Schweisskoordinatormøde 02-21
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere)
Schweissudvalgsmøde 02-21
Schweisskoordinatormøde 03-21

Mødetid

Mødested

Onsdag den 10. februar 2021
Lørdag d. 6. februar 2021

Videomøde
Munkebjerg Hotel

Torsdag den 2. september 2021

Fysisk møde

10. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.
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