
 
 

  

Retningslinjer for Schweiss-registret 
 
Naturstyrelsen fastsætter herved i medfør af bekendtgørelse nr. 827 af 24. juni 2016 om 
eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt § 6 følgende retningslinjer for Schweiss-registret. 
 
Den daglige drift af Schweiss-registret, herunder bemyndigelser og øvrig 
myndighedsadministration, varetages af Schweiss-sekretariatet under Naturstyrelsen. 
 
Målgruppen for retningslinjerne er Schweiss-registrets legitimerede hundeførere samt nye 
ansøgere. 
 
 
Schweiss-registrets formål og opgave 
 
§ 1.  Schweiss-registrets formål er at sikre vildtets tarv ved at påtage sig eftersøgning af 

klovbærende vildt, der formodes skadet og bør aflives, efter det er forsvundet fra 
skadesstedet. En eftersøgning foretages af en af Schweiss-registrets legitimerede 
hundeførere med en specialtrænet hund. 
Stk. 2. Schweiss-registret skal påtage sig eftersøgningsopgaver på klovbærende vildt 
Stk. 3. Schweiss-registret må påtage sig eftersøgningsopgaver på ulv, ræv og grævling 
og andre større vildtarter 
Stk. 4. Schweiss-registret må ikke påtage sig opgaver, hvor det er tydeligt, at en 
eftersøgning med anvendelse af legitimeret schweisshund ikke er nødvendig for at 
løse opgaven. 

 
 
Forudsætninger for at være hundefører i Schweiss-registret 
 
§ 2.  Det er en betingelse for at være optaget i Schweiss-registret, at 

1. hundeføreren har en legitimeret hund i Schweiss-registret, 
2. hundeføreren overholder de regler og retningslinjer, der til enhver tid gælder for 

Schweiss-registret, herunder Schweiss-registrets værdisæt (bilag 1), 
3. hundeføreren i videst muligt omfang foretager de eftersøgninger, som 

vedkommende rekvireres til, 
4. hundeføreren er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning til riffeljagt, samt 

mindst én jagtriffel eller kombinationsvåben, 
5. hundeføreren er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, 
6. hundeføreren deltager i det lokale samarbejde med de øvrige hundeførere, 

herunder jævnlig deltagelse i lokalmøder, og 
7. hundeføreren er i stand til at gennemføre krævende eftersøgninger. 
Stk. 2. Hundeføreren har pligt til at underrette Sekretariatet, hvis hundeføreren ikke 
længere opfylder kravene i § 2. 

 
§ 3.  Ved optagelse i Schweiss-registret tildeles hundeføreren et legitimationskort, som 

gælder for hund og hundefører sammen. 
Stk. 2. Føreren forpligter sig til at holde hunden, som er omfattet af 
legitimationskortet, i god kondition, samt vedligeholde og udbygge dens træning og 
færdigheder inden for schweissarbejdet. 
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§ 4.  Schweiss-registrets legitimerede hundeførere skal i de tilfælde, hvor nødstedt vildt 
aflives, altid sikre at dette sker så sikkert, hurtigt og humant som muligt. I den 
forbindelse må skydevåben bruges som primært våben. Når forholdene er til det, må 
affangning med kniv også benyttes. Det er alene hundeførerens vurdering, der afgør, 
hvilket våben der anvendes i situationen. 
 

 
Optagelse af nye hundeførere i Schweiss-registret 
 
§ 5.  Nye hundeførere optages i Schweiss-registret en gang om året. 

Stk. 2. Ansøgningsfristen fastsættes af Sekretariatet og offentliggøres på schweiss.dk 
senest to måneder før fristen. 
Stk. 3. Nye hundeførere kan kun søge om optagelse med en hund, der ikke i forvejen 
er optaget eller tidligere har været optaget i Schweiss-registret. 
Stk. 4. For at kunne søge om optagelse, skal: 
 hundeføreren være i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning ”Riffeljagt 

tilladt”, 
 hundeføreren være i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, 
 ekvipagen have opnået 1. præmie på en adgangsgivende sporprøve (minimum 

400 m/20 timer schweissprøve) inden for de sidste 12 måneder forud for 
ansøgningsfristen i ansøgningsåret. 

 hunden være fyldt 1 år inden den 1. januar i ansøgningsåret. 
Stk. 5. Yderligere krav og regler om optagelsesprocessen fastsættes af Sekretariatet 
og kan findes på Schweiss-registrets hjemmeside under fanen ”Bliv 
schweisshundefører”. 

  
§ 6.  Blandt ansøgerne udvælger Sekretariatet, efter drøftelse med Schweiss-registrets 

koordinatorer og indstilling fra Schweissudvalget, de ekvipager, der vurderes egnede 
til eventuel optagelse i Schweiss-registret.  
Stk. 2. I vurderingen lægges blandt andet vægt på: 
 det lokale behov for nye hundeførere, 
 ansøgerens dokumenterede erfaring både inden for jagt og schweissarbejde, 
 ansøgerens personlige egenskaber, og 
 ansøgerens samarbejde med lokale hundeførere. 

 
§ 7.  Ansøgere, der efter § 6 vurderes egnede til eventuel optagelse i Schweiss-registret 

inviteres til en kvalifikationstest. 
Stk. 2. Kvalifikationstesten har til formål at vurdere ekvipagens samlede potentiale 
til, via det toårige uddannelsesforløb, at blive en velfungerende ekvipage i Schweiss-
registret og til at kunne løse en udfordrende eftersøgning på en kvalificeret og 
troværdig måde. 
 

§ 8.  På baggrund af resultaterne fra de afholdte kvalifikationstests træffer Sekretariatet, 
efter drøftelse med Schweissudvalget, afgørelse om hvilke ekvipager, der tilbydes 
optagelse på det toårige uddannelsesforløb. 
Stk. 2. Afgørelsen kan ikke påklages. 
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Optagelse af ny hund i Schweiss-registret for legitimerede hundeførere 
 
§ 9.  En legitimeret hundefører kan få optaget en ny hund i Schweiss-registret ved at bestå 

en egnethedsprøve. 
Stk. 2. Reglerne for egnethedsprøven gælder for hundeførere, som er legitimerede på 
ansøgningstidspunktet. 
Stk. 3. En ny hund er en hund, der på ansøgningstidspunktet ikke er optaget i 
Schweiss-registret med den ansøgende hundefører. 
Stk. 4. Formålet er at sikre egnetheden af de hunde, der optages i Schweiss-registret 
til rutinerede hundeførere. 
Stk. 5. Hundeførere under uddannelse kan ikke søge om optagelse med ny hund, før 
tidligst et år efter de har afsluttet uddannelsesforløbet. 
 

§ 10.  Ansøgning skal indsendes digitalt via SchweissNET. 
Stk. 2. Ansøgninger vedrørende hunde, der ønskes optaget forud for bukkejagten, 
skal være Sekretariatet i hænde senest den 1. marts.  
Stk. 3. Ansøgninger vedrørende hunde, der ønskes optaget forud for efterårsjagten, 
skal være Sekretariatet i hænde senest den 1. juli.  
Stk. 4. Ansøgninger fra hundeførere, som i forvejen er optaget med tre hunde, 
imødekommes kun såfremt ansøgeren forpligter sig til at slette mindst én af de 
registrerede hunde, i det tilfælde den ansøgte hund kan optages i Schweiss-registret. 
 

§ 11.  Ansøgeren advisereres af Sekretariatet om prøvedato til egnethedsprøve snarest 
muligt efter ansøgningsfristen og indkaldes til egnethedsprøve af Sekretariatet med 
mindst 14 dages varsel. 
Stk. 2. Ved indkaldelse informeres hundeførerne om, hvilken hjortevildtart, der 
bliver brugt til prøven. 
Stk. 3. Hvis ansøgeren to gange i træk må melde afbud til indkaldt egnethedsprøve, 
betragtes dette som en ikke-bestået prøve.  
Stk. 4. Ansøgeren kan senest 21 dage før prøvedatoen midlertidigt sætte sin 
ansøgning i bero, og i en sådan periode vil ansøgeren ikke blive indkaldt til 
egnethedsprøve. Dette skal meddeles skriftligt til Sekretariatet.  
Stk. 5. Ekvipagen (dvs. hund og ansøger) kan kun afprøves tre gange i alt. 
Stk. 6. Indtil hundeføreren består egnethedsprøven og derved får en ny hund i 
Schweiss-registret, kan hundeføreren maksimalt afprøves med tre forskellige hunde. 
Stk. 7. Ved en hundeførers 6. ikke-beståede afprøvning i træk, vil hundeføreren uden 
yderligere varsel få tilbagekaldt sin eksisterende legitimation. 

 
§ 12.  Hunde som består egnethedsprøven med 1., 2., eller 3. præmie i remarbejde og 

bestået hetz, vil efterfølgende blive indstillet til optagelse i Schweiss-registret.  
Stk. 2. Hunde kan først optages i Schweiss-registret, når de er fyldt 1 år. 
Stk. 3. Optages hunden i Schweiss-registret fremsendes midlertidig legitimering 
digitalt til hundeførere, og efterfølgende fremsendes et legitimationskort til 
hundeføreren. Hundeføreren skal kvittere for modtagelse af legitimationskortet. 
 

§ 13.  Reglerne for egnethedsprøven gælder også for hundeførere, der tidligere har været 
legitimerede schweisshundeførere.  
Stk. 2. Ansøgningen skal være Sekretariatet i hænde senest to år fra den dag, hvor 
den tidligere legitimerede hundeførers seneste hund er slettet af Schweiss-registret. 
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Stk. 3. Hvis en hundefører omfattet af § 13, stk. 2 ikke består egnethedsprøven 
påbegyndt inden for toårsperioden, kan hundeføreren stille til prøve med samme 
hund igen selvom de to år er gået. Hundeføreren kan ikke søge med andre hunde end 
den, vedkommende har været til prøve med inden for de to år.  
Stk. 4. Såfremt ansøgningen indgives efter fristen anført i stk. 2., henvises 
hundeføreren til at søge om optagelse som ny hundefører efter § 5. 

 
§ 14.  Sekretariatet kan indkalde en ekvipage, der er i Schweiss-registret og har bestået en 

egnethedsprøve, til en test, hvis der er begrundet mistanke om, at ekvipagen ikke 
længere lever op til gældende krav jf. § 2 eller, at hunden ikke længere har niveau til 
at bestå en egnethedsprøve. 
Stk. 2. Testformatet kan være en egnethedsprøve eller en anden form for test, der 
vurderes relevant i den pågældende situation, f.eks. deltagelse af en bedømmer på en 
praktisk eftersøgning. 
Stk. 3. Bekræfter testen den begrundede mistanke om, at ekvipagen ikke lever op til 
gældende krav, kan Sekretariatet iværksætte tiltag for at sikre ekvipagens 
nødvendige udvikling eller tilbagekalde hundeførerens legitimationskort. 

 
 
Sletning af Schweiss-registret 
 
§ 15.  Sekretariatet kan tilbagekalde hundeførerens legitimationskort og slette 

hundeføreren af Schweiss-registret såfremt vedkommende ikke længere opfylder 
kravene i § 2. Såfremt hundeføreren ønsker at blive genoptaget i Schweiss-registret, 
henvises hundeføreren til at søge om optagelse som ny hundefører efter § 5. 
Stk. 2. Har hundeføreren fået tilbagekaldt legitimationskortet på baggrund af § 2 stk. 
1 pkt. 1, bliver hundeføreren omfattet af en toårig periode, hvor genoptagelse kan 
foregå via en egnethedsprøve jf. § 13. 

 
§ 16.  Hunden slettes ved dens død eller ved udgangen af den måned, hvor hunden fylder 

12 år. 
 
§ 17.  Når en hund slettes af Schweiss-registret, skal hundeføreren returnere det 

udleverede legitimationskort til Sekretariatet hurtigst muligt.  
Stk. 2. Har hundeføreren ikke andre hunde i Schweiss-registret, slettes også 
hundeføreren af Schweiss-registret. Hundeføreren skal sende en skriftlig 
tilkendegivelse til Sekretariatet om, hvorvidt vedkommende har til hensigt at stille til 
egnethedsprøve med en ny hund inden for to år jf. § 13 eller ej. 
Stk. 3. Hundeførere omfattet af § 13 er i perioden, hvor de ikke har en legitimeret 
hund, ikke bemyndiget til at foretage eftersøgninger, der er bemyndiget med 
legitimation. Hundeføreren er dog stadig at betegne som en del af Schweiss-registret. 
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Indrapportering af eftersøgninger 
 
§ 18.  Hundeføreren er forpligtet til mindst fire gange årligt at indrapportere sine 

eftersøgninger.  
Stk. 2. Indrapportering af trafikeftersøgninger med henblik på udbetaling af skattefri 
kørselsgodtgørelse skal ske primo juni og primo januar. Sekretariatet orienterer hver 
gang om fristen. 
Stk. 3. Fristen for indrapportering af jagteftersøgninger er den 15. august og 15. 
marts hvert år. 
Stk. 4. Indrapportering skal ske elektronisk via SchweissNET. 

 
 
Forholdet til rekvirenten 
 
§ 19.  Hundeførerens opgave er at eftersøge og om muligt aflive det nødstedte stykke vildt. 

 
§ 20.  Hundeføreren kan ikke gøre krav på det fundne dyr eller dele heraf, herunder opsats 

eller gevir. 
 
§ 21.  I forbindelse med eftersøgningen må hundeføreren alene forlange udgifter til kørsel 

dækket. 
Stk. 2. Kørsel må dækkes med statens til hver tid gældende høje takst for 
kørselsgodtgørelse. 

 
§ 22.  Hundeføreren har tavshedspligt.  

Stk. 2. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til Sekretariatet, Naturstyrelsens 
vildtkonsulenter samt politiet i relevante sammenhænge. 
Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte tavshedspligt gælder samtidig for hundeførerens 
ubevæbnede hjælper. 
Stk. 4. For nærmere beskrivelse henvises til dokumentet ”Tavshedspligt for 
schweisshundeførere”.  

 
 
Ubevæbnet hjælper 
 
§ 23.  Når særlige forhold taler herfor, kan hundeføreren medbringe én ubevæbnet hjælper 

på arealer, hvor denne ikke har jagtret.  
Stk. 2. Særlige forhold er: 
 hvor den ubevæbnede hjælper deltager for at få en øget indsigt i og forståelse 

for schweissarbejdet (”føl-ordning”), 
 hvor den ubevæbnede hjælper med sit lokalkendskab kan være med til at lette 

eftersøgningsarbejdet, 
 hvor arbejdsmiljømæssige hensyn taler for at bruge en ubevæbnet hjælper. 
Stk. 3. Det er hundeføreren, der afgør, om det i en konkret situation er 
formålstjenstligt at medbringe en ubevæbnet hjælper. 
Stk. 4. Hundeføreren er ansvarlig for at instruere den ubevæbnede hjælper om 
tavshedspligt og ansvarsforhold og skal i øvrigt sikre sig, at hjælperen følger 
hundeførerens anvisninger.  
Stk. 5. Den ubevæbnede hjælper deltager på eget ansvar i eftersøgningen. 
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Eftersøgninger uden for rekvirentens areal 
 
§ 24.  Ved eftersøgning på areal, hvor rekvirenten ikke har jagtret, skal politiet orienteres 

herom, før eftersøgningen fortsætter på anden mands jord.  
 

§ 25.  Efter endt eftersøgning uden for rekvirentens areal skal de berørte lodsejere 
orienteres om, at der har været afviklet eftersøgning på deres arealer. 
Stk. 2. Såfremt vildtet findes, skal den pågældende lodsejer eller den jagtberettigede 
orienteres om, hvor vildtet kan findes, så rette ejer kan sætte sig i besiddelse af 
vildtet. 
Stk. 3. Vildt som findes på arealer, hvor ejerforholdet ikke lader sig afgøre på stedet, 
håndteres altid efter aftale med politiet. 
Stk. 4. Der er ikke er underretningsforpligtigelse, såfremt hundeføreren vurderer, at 
eftersøgningen ikke har haft nogen betydning for grundejerens eller den 
jagtberettigedes anvendelse af ejendommen. Hvis hundeføreren er i tvivl herom, skal 
underretning ske. 

 
§ 26.  Hundeføreren må ikke med sin eftersøgning være bevidst medvirkende til at drive 

vildt ind på rekvirentens jagtgrund, hvis der drives jagt på rekvirentens areal. 
 

§ 27.  Hvis en hundefører efter at have forevist legitimationskort nægtes adgang til at 
eftersøge klovbærende vildt, kan politiet anmodes om at skaffe hundeføreren adgang. 

 
 
Håndtering af rekvirenters overtrædelse af jagtlovgivningen 
 
§ 28.  Hvis hundeføreren under en eftersøgning bliver opmærksom på åbenlyse 

overtrædelser af jagtlovgivningen, skal hundeføreren orientere Naturstyrelsens 
lokale vildtkonsulent, som vurderer, om der skal ske politianmeldelse. 
Stk. 2. Åbenlyse jagtlovsovertrædelser er i denne sammenhæng vildt nedlagt i 
fredningstid eller med ulovligt våben. 
Stk. 3. Hundeføreren er ikke forpligtet til at foretage sig yderligere, hvis denne på 
stedet bliver bekendt med, at rekvirenten sikrer politianmeldelse af 
lovovertrædelsen. 
Stk. 4. Hundeføreren orienterer Sekretariatet om hændelsen. 

 
 
Ikrafttræden 
 
§ 29.  Sekretariatet administrerer og fortolker Schweiss-registrets retningslinjer og 

dispenserer herfra efter konkret vurdering. 
 

§ 30.  Retningslinjerne træder i kraft den 20. februar 2023. Samtidigt ophæves 
Naturstyrelsens regler af 16. maj 2007. 
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Bilag 1 
 

Schweiss-registrets værdisæt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 

”At sikre vildtets tarv" 

Vi vil derfor leve op til følgende 4 værdier: 
 
Vi har selverkendelse 
Selvkritik og selverkendelse er meget vigtigt for personlig og faglig 
udvikling. Vi kigger indad og analyserer vores egen indsats og vores 
hunds indsats og kender egne begrænsninger. 
  
Vi samarbejder 
For at skabe et godt samarbejde har vi loyalitet, korpsånd og respekt 
for hinanden. Samarbejde betyder, at opgaven løses bedst muligt af 
Registret, ikke af individer. Samarbejde er fundamentet for optimal 
opgaveløsning og udvikling. 
  
Vi er tilgængelige og parate 
Vi er tilgængelige for rekvirenterne og vores kolleger. Det kræver, at vi 
alle er parate til at tage vores del af både jagt- og trafikeftersøgninger.  
  
Vi udstråler professionalisme 
Vi løser hver opgave med en høj grad af professionalisme, der 
understreger Registrets faglighed og den bemyndigelse, vi er givet 
som legitimerede hundeførere. Vi er ambassadører for Registret og 
Naturstyrelsen, og opfører os professionelt udadtil over for 
rekvirenter og øvrige borgere, samt over for vores kolleger internt i 
Registret. 

Vi har ét formål: at sikre vildtets tarv ved at eftersøge og aflive 
anskudt og påkørt klovbærende vildt. Det gøres ved at sikre et 
velfungerende Schweiss-register, der både indadtil og udadtil kan leve 
op til den troværdighed og respekt, der omgiver Registret og os som 
legitimerede schweisshundeførere. 


