Organiseringen af det nationale schweiss-arbejde
Under snak med flere hundeførere på Schweiss-Kurset i Oksbøl den 13. – 14. april
2013 kom det frem, at der generelt savnes et overblik over, hvorledes vores
organisation er skruet sammen.
Jeg medgiver gerne, at der lejlighedsvis er opstået en hel del signalforvirring; men
fra Naturstyrelsens side har vi gennem de seneste år været meget fokuseret på, at
udsende klare og entydige signaler om, hvem der laver hvad i vores lille schweissorganisation. Et formål hermed er blandt andet, at den enkelte hundefører skal
opleve sig ”ansat” i en åben, gennemskuelig og effektivt fungerende organisation,
med klare rammer og roller.
Her er vi stadig ikke i mål, og der er et kursus, som det i Oksbøl, ideelt til at få den
slags drøftelser taget på en let og konstruktiv måde. Tak for det.

Naturstyrelsen har det overordnede ansvar for denne organisation, og stiller
juridisk, forvaltningsmæssig og økonomiske ressourcer til rådighed for
schweissarbejdet.
Helt centralt i organisationen står Schweiss-sekretariatet. Naturstyrelsen varetager
sekretariatets arbejde; men har lavet en entreprenøraftale med Danmarks
Jægerforbund, hvorefter styrelsen betaler for det schweissarbejde som Jytte og
Mads laver på styrelsens vegne i Sekretariatet. Da det ofte er denne konstellation,
der giver anledning til signalforvirring skal det her fremhæves, at det daglige
arbejde i Sekretariatet klares af en 4-bande bestående af Mads, Jytte, Per og Ulrik.
Hundeførernes tilgang til systemet er altid Schweiss-sekretariatet ved kontakt til
en af fire ovennævnte. Henvendelse kan ske direkte eller gennem den regionale
koordinator, der er bindeled mellem Sekretariatet og de regionale hundeførere.
Som sidebemærkning skal det nævnes, at vi i den nærmeste fremtid skal se på, om
koordinatorernes rolle er beskrevet på en måde, der i dag giver mening for alle i
Schweiss-Registret. Ikke mindst for koordinatorerne selv.
Schweissudvalget har alene en rådgivende funktion overfor Naturstyrelsen, og
burde retteligen hedde Schweissrådet, jf. Vildtforvaltningsrådet og Skovrådet.
I grunden er det hele ikke så kompliceret; men praksis viser noget andet, hvilket
nærværende Klumme forhåbentlig kan være med til at råde bod på.
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