
 

 

Schweiss-sekretariatet 

Naturstyrelsen  • Blåvandshuk • Ålholtvej 1 •   
Tlf. 93 59 70 80 • CVR 33157274 • EAN 5798000860575 •  • www.schweiss.dk 

Referat for Koordinatormøde 01-16 

 

Tid: Fredag d. 12. februar 2016  

Formøde kl 10.30-12.30 

Frokost kl 12.30-13 

 Koordinatormøde 13-15.30 

Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle 

 

Deltagere: Søren Povlsen Kibsgaard Område 1 - Koordinator 

Per Christensen  Område 2 - Koordinator 

Henrik Hedegaard Område 3 - Koordinator 

Flemming Thune-Stephensen Område 4 - Koordinator 

Keld M. Pedersen Område 5 - Koordinator 

Henrik Jesper Nielsen Område 6 - Koordinator 

Leif Stonor Nielsen Område 7 - Koordinator 

Peter Larsen  Område 8 - Koordinator 

Jim Schou Larsen Område 9 - Koordinator 

Paul Baunkjær  Område 10 - Koordinator 

Stig Jensen Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant 

Michael Ramlau Suppleant for Rune Rübner-Petersen 

 Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen (sekretariat) 

 Susanne Nissen Naturstyrelsen (sekretariat) 

Referent: Marie Fangel Cleemann Naturstyrelsen (sekretariat) 

 

Afbud:  Rune Rübner-Petersen  Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening 

Lars Jensen Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 

Claus Lind Christensen Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Ulrik Lorenzen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra Koordinatormøde 02-15 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Orientering fra Schweissudvalg og sekretariat 

Naturstyrelsen opdeles pr. 1. juli 2016 i Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Naturstyrelsen vil omfatte arealadministration, mens Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er 

overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet. Dette kommer ikke til at betyde noget i 

dagligdagen for schweisshundeførerne. 

 

Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende klagesager. 

  

Nye egnethedsprøveregler 

Egnethedsprøvereglerne er blevet revideret efter en proces, hvor bedømmerene og koordinatorerne har 

været involveret. De væsentligste ændringer inkluderer præciseringer ift. brug af klove, udlægning af 

spor til remarbejdet og krav til hetz, samt at en skudræd hund ikke kan bestå prøven. Dertil kommer 

enkelte administrative ændringer, herunder, at hundeføreren i indkaldelsen informeres om, hvilken 

hjortvildtart, der bliver brugt til prøven, og skærpede krav til antal afprøvninger. 
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Møde med Dyrenes Beskyttelse og Dyrenes Vagtcentral 

Sekretariatet mødes med Dyrenes Beskyttelse og Dyrenes Vagtcentral i slutningen af marts, bl.a. for at 

drøfte affangningsmetoder. Formålet er at give Dyrenes Beskyttelse et indblik i, hvilke arbejdsbetingelser 

schweisshundeførerne har, samt at få en forståelse for behovet fra Dyrenes Vagtcentral. 

 

Efteruddannelse 

Sekretariatet planlægger efteruddannelsen 2016 og fik input fra koordinatorerne. De seneste to år har 

der været ekskursion uden schweissfagligt input, fx bæverekskursion i 2015 med hyggelig middag i 

skoven. Det er med til at skabe god stemning, og det anbefales at det fortsætter. Efteruddannelse 2016 

bliver afholdt i Oksbøl, hvor Schweiss-sekretariatet nu holder til, og adgang til arealerne udnyttes til at 

inddrage praktisk eftersøgningsarbejde med hund. 

 

Michael Ramlau fortalte, at Schweisshundeforeningen planlægger kursus d. 2.-3. april med fokus på 

råvildteftersøgninger i Nymindegab. Temaet er hundens vedholdenhed i at finde sporet samt hundens 

mentalitet.  

 

4. Kulanceordning med Dansk Jagtforsikring 

I december 2015 blev en ny, midlertidig kulanceordning for kalenderåret 2016 offentliggjort. De ændrede 

retningslinjer skyldes, at Dansk Jagtforsikring i marts 2015 oplyste, at den hidtidige kulanceordning ikke 

med forsvarlighed kunne opretholdes pga. stigende udbetalinger til schweisshunde. På baggrund af 

drøftelser i Schweissudvalget d. 2. februar 2016, arbejder Naturstyrelsen på muligheden for at opretholde 

den tidligere kulanceordning i år 2016. Processen med den permanente løsning, der skal virke senest ved 

udgangen af 2016, afventer, at den nuværende problemstilling bliver løst.  

 

Sekretariatet uddybede nogle misforståelser, der har været omkring kulanceordningen:  

 Forholdet 1:1 betyder, at udgifter dækkes 100% af Dansk Jagtforsikring med de beskrevne forbehold. 

 Bagatelgrænsen er ikke en selvrisiko. Har man en regning på fx 4.000 kr., bliver hele beløbet dækket. 

Bagatelgrænsen betyder, at regninger under 1.000 kr. ikke dækkes. 

 Bagatelgrænsen på 1.000 kr. gælder pr. skade. Hvis det samlede behandlingsforløb for en skade 

overstiger 1.000 kr., kan man altså søge om at få hele beløbet dækket. 

 

Sekretariatet ønsker at inddrage en arbejdsgruppe af 3-4 hundeførerne i arbejdet med at udvirke en 

permanent forsikringsordning. Koordinatorerne pegede på Stig Jensen, Jim Schou Larsen, Henrik 

Hedegaard, Lars Malver og Finn Møller.  

 

Koordinatorerne finder ikke kulanceordningen for 2016 tilfredsstillende, selvom den er midlertidig. 

Koordinatorerne har brugt meget tid på dette punkt, og anbefaler, at Naturstyrelsen må prøve at få 

lukket den økonomiske forskel, der er på den tidligere kulanceordning og 2016-ordningen. 

 

Forsikring af hundeførere 

Claus Lind Christensen kunne på et spørgsmål på Schweissudvalgsmødet den 2. februar 2016 oplyse, at 

Danmarks Jægerforbund per 1. januar 2016 har opsagt den ekstra ulykkesforsikring, de har haft for 

schweisshundeførerne. Forsikringen dækkede egen personskade under transporten til og fra en 

eftersøgning samt under selve eftersøgningen.  

 

Naturstyrelsen har efterfølgende fået afklaret, at hundeførerne er dækket af Statens selvforsikring ved 

egen personskade under transporten til og fra en eftersøgning samt under selve eftersøgningen. 

 

En detaljeret afklaring af hundeførernes dækning er i gang i Naturstyrelsen. 
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5. Feedback fra koordinatorer om hundeførere optaget i 2015 

Der afholdes obligatorisk 1-dags kursus d. 15. marts, og koordinatorerne gav fortroligt tilbagemeldinger 

om de nye hundeførere. 

 

6. Forberedelse til udvælgelse af ekvipager til kvalifikationstest 

Koordinatorgruppen drøftede udvælgelse af nye ekvipager til kvalifikationstest, og sekretariatet 

fremførte emner, der bør ændres i forbindelse med optagelse af nye ekvipager i 2016.  

 

 ”Proces i forbindelse med optagelse af nye hundeførere” er gældende og skal følges. 

 Der skal skabes klarhed om, at ekvipagerne først får besked, om de er optaget, 3-4 uger efter testen. 

 Det skal indskærpes, at aspiranter under ingen omstændigheder må kontakte bedømmerne efter 

prøven. Dette skete to gange ved forrige optagelsesrunde. 

 Bedømmerne skal være meget påpasselige med udtalelser lige efter prøven, da ros kan blive 

misforstået som bestået prøve. 

 0-9-skalaen skal kalibreres, og teksten om, hvad tallene betyder, skal uddybes.  

 

På sekretariatets oplæg var der opbakning fra koordinatorerne til at ændre udvælgelsesprocessen til, at 

koordinatorerne er til stede, når der udvælges kandidater til kvalifikationstests. Det vil bl.a. give fordele 

ved større gennemskuelighed og lette det efterfølgende lokale arbejde for koordinatorerne, så det fælles 

ejerskab til udvælgelsen styrkes. 

 

Ansøgningsfristen blev drøftet. Hidtil har fristen været 1. august, da det oprindeligt passede med 

afholdelse af adgangsgivende 20-timersprøver. Prøverne afholdes nu året rundt, og en tidligere 

ansøgningsfrist vil give koordinatorerne bedre tid til at rekognoscere og kunne give en bedre indstilling 

af de enkelte ansøgere. Adgangsgivende prøver skal være bestået ved ansøgning. Det blev besluttet, at 

sekretariatet udarbejder et eller to scenarier for ændret dato, og udsender forslaget til koordinatorerne.  

 

Behovet for en klar udmelding om, hvor der er brug for nye hundeførere, blev også drøftet. Der er lavet 

en behovsanalyse på kommunebasis, som sekretariatet sender ud til koordinatorerne for en vurdering.  

 

7. Fremtidig sikring af faglighed i Schweiss-registret 

Schweiss-sekretariatet er ikke schweissfagligt, men har fokus på de administrative opgaver og den 

forvaltningsmæssige faglighed. Sekretariatet har behov for at kunne trække på de, der ved noget om 

schweissarbejdet. En fremgangsmåde kan være, at koordinatorerne, når der opstår behov, udvælger 

repræsentanter til større/mindre arbejdsgrupper, så sekretariatet bliver suppleret med schweissfaglig 

viden. Det kan være ifm. nyindkøb af tøj og pejl, eller som tilfældet er nu forsikring. Sikring af den faglige 

udvikling kan også inddrage bedømmerne.  

 

Flere koordinatorer gav udtryk for et ønske om et lukket debatforum på schweiss.dk, hvor 

schweisshundeførerne har mulighed for at drøfte emner og situationer med hinanden i en lukket kreds. 

Sekretariatet undersøger mulighederne for dette. 

 

8. Trivsel og samarbejde i Schweiss-registret 

Der opleves jævnligt skærmydsler hundeførerne imellem, og det påvirker trivslen i registret. Målet er, at 

der ikke er nogen, der melder sig ud af registret, fordi de ikke bliver behandlet ordentligt af kolleger og 

sekretariatet. Dette gælder både samarbejdet hundeførerne i mellem samt mellem sekretariat og 

hundeførere. 

 

Emnet kan adresseres på mange måder, bl.a. ved udarbejdelse af et kodeks for internt samarbejde, en 

spørgeskemaundersøgelse eller en temadag med en ekstern konsulent. Det er noget, sekretariatet vil og 

skal bruge tid på.  
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Koordinatorerne bidrog med flere synspunkter, herunder at man skal opføre sig ordentligt, uanset at 

nogle hundeførere ikke er gode venner. På koordinatorernes formøde blev et stort fællesmøde med 

’mødepligt’ for alle hundeførere nævnt, hvor man også kunne drøfte hvad den største fare er for 

Schweiss-registret. Det kunne også være på et regionalt niveau, så der ikke var så lang transport for 

deltagerne. Fordelen ved et møde for alle hundeførere i hele landet kunne være, at der kan være 

regionale forskelle, som de øvrige regioner kan lære af.  

 

Det blev besluttet, at sekretariatet nævner emnet på stormødet, og derefter arbejder videre med, hvilken 

form denne proces skal have.  

 

9. Valg af ny koordinator-repræsentant til Schweiss-udvalget 

Jim Schou-Larsen, koordinator i region 9, blev genvalgt. 

 

10. Stormøde 2016  

Programmet for stormødet blev drøftet, herunder et eventuelt hundeførerindlæg om mødet med mulig 

ulv under eftersøgning. Der var opbakning til at have fokus på drøftelse af kulanceordningen, og 

hundeførerindlægget blev derfor fravalgt. 

 

11. Eventuelt 

Schweisshundeførere på Sjælland får refunderet TBE-vaccine, og der blev spurgt til, om det også kunne 

lade sig gøre på Fyn. Sekretariatet undersøger, i hvilke områder, Naturstyrelsens skovarbejdere får 

tilbudt vaccine, og hundeførerne får samme mulighed. 

 

En hundefører, der pt er uden schweisshund, men er indenfor den 2-årige periode, hvor han kan søge 

optagelse med ny hund i registret, er med i registret på lige fod med øvrige hundeførere i denne periode, 

såfremt han agter, at søge optag med ny hund. 

 

Sekretariatet blev opfordret til at være opmærksomme på de hundeførere, der næsten altid melder sig 

ikke tilgængelige hos Dyrenes Vagtcentral og ikke tager trafikeftersøgninger. Det kan ikke accepteres, at 

nogle hundeførere melder sig helt fra trafikeftersøgninger. 

 


