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Schweiss-sekretariatet 

Ref. MACLE 

Den 9. oktober 2017 

 

Referat for Schweissudvalgsmøde 02-17 

Tid: Mandag d. 18. september 2017 kl 10-13.30 

Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde 

 

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) 

 Jim Schou Larsen Koordinatorrepræsentant (næstformand)  

 Leif Stonor Nielsen Dansk Schweisshundeforening 

 Norbert Ravnsbæk Danmarks Jægerforbund 

 Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen (sekretariat) 

 Marie Fangel Cleemann Naturstyrelsen (sekretariat) 

 

Afbud:  Stig Jensen  Hundeførerrepræsentant 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Formand for Schweissudvalget, Claus Lind Christensen bød velkommen og dagsordenen blev 

godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering fra Formand 

Der var ingen punkter til orientering. 

 

3. Orientering fra sekretariat 

Sekretariatet gav på mødet en orientering om aktuelle sager.  

 

 Personalesager (lukket punkt) 

Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende og afsluttede personalesager. 

 

 Mobilvenlig version af Schweiss.dk 

Schweiss.dk er blevet mobilvenlig, og Sekretariatet orienterede kort om de vigtigste 

ændringer, herunder at det er blevet muligt at finde en hundefører via nuværende position 

på mobiltelefonen, og at indberetningssystemet er blevet tilpasset, så det er lettere for 

hundeførerne at indberette trafik- og jagteftersøgninger via en smartphone. 

 

Danmarks Jægerforbund har en pendant til lokalisering af de nærmeste hundeførere, 

nemlig ved at sende en sms med teksten "hund + postnummer" til 1220. 

 

 Schweisshundeførernes håndtering af åbenlyse overtrædelser af jagtlovgivningen 

På baggrund af flere henvendelser fra hundeførere, der var i tvivl om, hvordan de skulle 

håndtere de nye jagttider, har Sekretariatet lagt en nyhed på SchweissNET, der 
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understreger, at de nye jagttider ikke ændrer Naturstyrelsens forventninger til 

hundeførerne. Hundeførerne skal fortsat indberette åbenlyse overtrædelser af 

jagtlovgivningen til den lokale vildtkonsulent, med mindre rekvirenten selv anmelder sagen 

til politiet.  

 

 Stormøde 2018 

I 2018 forventer Sekretariatet at afprøve et nyt format for stormødet. Det har man drøftet 

ved tidligere lejligheder, og mange hundeførere har på de afholdte workshops i forår og 

sommer 2017 givet udtryk for et ønske om udvikling af formatet. Det forventes at blive et 

heldagsarrangement, og dermed afholdes det ikke i forlængelse af Dansk 

Schweisshundeforenings generalforsamling, som det hidtil har været. Mulighederne for 

rammer og indhold drøftes med koordinatorerne på Koordinatormøde 03-17. 

 

 Pressehåndtering 

Ulrik Lorenzen orienterede om hvordan pressen håndteres i Naturstyrelsen, hvor det som 

udgangspunkt er kontorchefer og skovridere, der udtaler sig til pressen. Målet for 

schweisshundeførernes håndtering af henvendelser fra journalister er, at hundeførerne kun 

udtaler sig, hvis de selv føler sig tilpasse med det, samt at Sekretariatet opfordrer til, at 

hundeførerne kontakter Sekretariatet, hvis de er i tvivl om hvordan henvendelsen bedst 

håndteres.  

 

Udvalget bakker op om dette, og gjorde Sekretariatet opmærksom på, at det er vigtigt med 

retningslinjer, der opfordrer hundeførerne til at tænke sig om og til at søge hjælp, hvis de er 

i tvivl. Sekretariatet opdaterer nyheden om pressehåndtering, der i juli 2017 blev lagt på 

SchweissNET. 

 

4. Optagelse af nye hundeførere 2017 

I alt 35 hundeførere har søgt om optagelse i Schweiss-registret i 2017. I samråd med 

koordinatorerne og Schweissudvalget blev 15 ekvipager indkaldt til kvalifikationstest umiddelbart 

efter koordinatormøde 02-17. Kvalifikationstestene blev afholdt i perioden 21. august til 7. 

september.  

 

På baggrund af testresultaterne for de 15 ekvipager indstillede Schweissudvalget til 

Naturstyrelsen, at 8 ekvipager optages på uddannelse. Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt 

disse 8 ekvipager at blive optaget på det 2-årige uddannelsesforløb. 

 

5. Afslutning af uddannelse for hundeførere optaget i 2015 

Sekretariatet orienterede om status for de 10 hundeførere, der blev optaget på uddannelse i 2015, 

og den ene hundefører, der blev optaget i 2014 og fik forlænget sin uddannelse i 2016. 

Sekretariatet udarbejdede afgørelserne i samarbejde med koordinatorerne, og sendte breve til 

hundeførerne inden 1. oktober 2017. 

 

6. Afrapportering fra ad hoc arbejdsgruppe om formidling til jægerne 

Claus Lind Christensen orienterede om mødet med en arbejdsgruppe, man på Udvalgsmøde 01-

17 besluttede at nedsætte. Arbejdsgruppen blev nedsat for at gøre sig nogle overvejelser over, 

hvordan man formidler, hvad jægeren skal gøre, hvis dyret ikke ligger der efter afgivet skud.  

 

Arbejdsgruppen bestod af: 

 Rune Rahbek, Esbjerg, Danmarks Jægerforbund 

 Mogens Rosenkrans Larsen, Nakskov, Danmarks Jægerforbund 
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 Jørgen Olsen, schweisshundefører 

 Jens Chr. Stræde, schweisshundefører 

 Tommy Hansen, vildtkonsulent, Naturstyrelsen Thy 

 Verner Lynge, journalist 

 

Arbejdsgruppen nåede frem til et katalog af forslag, som efterfølgende vil blive vurderet i forhold 

til ressourcer og prioriteringer. Danmarks Jægerforbund vil arbejde videre med artikler og 

videoer til formidling, mens Udvalget indstiller til Miljøstyrelsen, at efterskudsarbejdet bliver en 

del af pensum ved jagtprøverne.  

 

7. Fælles faktaark med Dyrenes Beskyttelse om hundeførernes metoder til aflivning af 

nødstedt vildt 

På baggrund af et par henvendelser fra borgere til Dyrenes Beskyttelse om hundeførernes 

aflivningsmetoder drøftede Udvalget muligheden for et fælles dokument med Dyrenes 

Beskyttelse, der kort beskriver de affangningsmetoder, hundeførerne bruger. Formålet er at både 

Dyrenes Beskyttelse og Registret har noget at henvise til, ved lignende henvendelser, og dermed 

beskytte hundeførerne. 

 

Udvalget bakker op om ideen, men drøftede hvordan man bedst formidler til målgruppen, der 

primært er trafikanter. Sekretariatet arbejder videre med et dokument, og drøfter indholdet med 

Dyrenes Beskyttelse. Hvis man når frem til et godt produkt, vil det blive forelagt Udvalget inden 

udgivelse. 

 

8. Fastlæggelse af mødedatoer 2018 

Udvalget fastsatte mødedatoer for Udvalgets møder i 2018. 

 

Møder i 2018 Mødetid Mødested 

Schweissudvalgsmøde 01-18 Mandag d. 5. februar 2018  

Schweisskoordinatormøde 01-18 Fredag d. 9. februar 2018  

Stormøde 2018 Lørdag d. 3. marts 2018  

Schweisskoordinatormøde 02-18 

(Eneste dagsordenspunkt er 

optagelse af nye hundeførere og 

afslutning af uddannelse) 

Fredag d. 31. august 2018  

Schweissudvalgsmøde 02-18 Mandag d. 17. september 2018  

Schweisskoordinatormøde 03-18 Fredag d. 28. september 2018  

 

 

9. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 


