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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Claus Lind Christensen bød velkommen til mødet og et særligt velkommen til Kim Lindgren, der
er ny hundeførerrepræsentant i Schweiss-udvalget.
2.

Orientering fra Formand
Claus Lind Christensen orienterede om status for Danmarks Jægerforbunds indsamling til
schweissarbejdet via donationer, der blev nævnt på Schweissudvalgsmøde 01-19. Danmarks
Jægerforbund har spurgt Naturstyrelsen om Schweiss-registret ville være en del af
indsamlingsmuligheden og Registrets hundeførere kunne uddele materialet fx i forbindelse med
trafikeftersøgninger. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har vurderet, at Registret ikke kan
involveres i konceptet. Formålet med Registret er at sikre vildtets tarv, og hvis det rygtes, at man
kan blive mødt med et forslag om at donere penge, når man rekvirerer en hundefører til en
trafikeftersøgning, kan det måske afholde nogle fra at kontakte en hundefører i forbindelse med
en påkørsel. Ligeledes vurderede styrelserne, at mange bilister umiddelbart efter en påkørsel vil
være i en rystet og sårbar tilstand, hvorfor uddeling af et donationskort i denne situation vil
kunne opfattes som upassende. Danmarks Jægerforbund har taget dette til efterretning, og vil
fortsat have muligheden som en del af DJ’s fundraisingstrategi. DJ’s jagthundeudvalg vil tage
stilling til hvordan indkomne donationer skal anvendes.
Claus Lind Christensen kunne yderligere orientere om, at Danmarks Jægerforbunds app,
JÆGER, er blevet opdateret. Den er gratis, og der er blandt andet en opdateret liste over
Schweiss-registrets hundeførere, der er direkte linket til schweiss.dk.
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3.

Orientering fra Sekretariatet
Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Herunder:


Personalesager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede om verserende personalesager, og Schweissudvalget bakkede op
om håndteringen.



Schweisskonference 2020
Schweisskonference 2020 er fastsat til d. 14. marts 2020 og afholdes på Munkebjerg Hotel i
Vejle. Sekretariatet er gået i gang med planlægningen, og der forventes nogenlunde samme
opbygning som konferencen i 2018. Programmet skal udarbejdes i samarbejde med
koordinatorerne.



Optagelse af nye bedømmere
Sekretariatet forventer at igangsætte enkelte nye bedømmere i foråret 2020. Processen
omkring udvælgelse sker ved at Sekretariatet indhenter forslag til kandidater fra
koordinatorer og bedømmere, hvorefter Sekretariatet på baggrund af en samlet vurdering
udpeger de nye bedømmere.



Orienteringsmøder om eftersøgning af nødstedt ulv afholdt i foråret 2019
Sekretariatet afholdt fire orienteringsmøder i marts og april i samarbejde med
Naturstyrelsens fire ulvekonsulenter. Det var nogle gode møder med oplæg fra
ulvekonsulenterne og spørgsmål fra hundeførerne.
Drøftelserne på møderne gav anledning til et par præciseringer, der efterfølgende er blevet
præsenteret på SchweissNET:
- Den halve time i retningslinjerne gælder fra påkørselstidspunktet.
- Kun Naturstyrelsens medarbejdere må håndtere en forendt ulv.
- Formålet med retningslinjerne er at sikre hundeførerne, og de gældende retningslinjer
fastholdes, og at der holdes øje med udviklingen for eventuelt på et senere tidspunkt at
tilpasse retningslinjerne til nye erfaringer.

4.

Optagelse af nye hundeførere 2019
I alt 33 hundeførere søgte om optagelse i Schweiss-registret i 2019. I samråd med
koordinatorerne og Schweissudvalget blev 14 ekvipager indkaldt til kvalifikationstest, der blev
afholdt i perioden 12. august til 30. august. På baggrund af resultaterne fra disse
kvalifikationstests indstillede Schweissudvalget til Naturstyrelsen, at seks ekvipager optages på
uddannelse. Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt disse seks ekvipager at blive optaget på det
toårige uddannelsesforløb.

5.

Afslutning af uddannelse for hundeførere optaget i 2017
Sekretariatet orienterede om en justeret proces for afslutning af uddannelse for hundeførere
optaget i 2017.
I 2019 blev Koordinatormøde 02-19 afholdt i marts i stedet for august, som hidtil. Derfor
tilpassedes proceduren for vurdering af hundeførere under uddannelse, så Sekretariatet forud for
Koordinatormøde 03-19 gik i dialog med de respektive koordinatorer for at få deres vurdering af,
de enkelte hundeførere. På den baggrund udfærdigede Sekretariatet et udkast til breve til den
enkelte hundefører, og på Koordinatormøde 03-19 gennemgås argumenter og endelig beslutning
træffes.
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6.

7.

Status for Fagudvalgets arbejde
Sekretariatet orienterede om nogle af de emner, Fagudvalget har arbejdet med.


Sikkerhed på vejene
Fagudvalget har drøftet mulige tiltag for at øge schweisshundeførernes sikkerhed i
forbindelse med trafikeftersøgninger. På den baggrund planlægger Sekretariatet et oplæg på
Schweisskonference 2020 med råd og vejledning til hundeførerne herom. Sekretariatet vil
derudover arbejde på at indkøbe relevant sikkerhedsudstyr til uddeling på konferencen.



Klumme om brug af ikke-legitimerede hunde
Der har vist sig et behov for at præcisere forventningerne til Registrets hundeførere vedr.
brug af ikke-legitimerede hunde. Fagudvalget og Sekretariatet arbejder på en klumme om
emnet, som lægges på SchweissNET, når den er klar.



Streamers
Fagudvalget har bidraget til den endelige version af streameren, som Sekretariatet fik trykt i
150.000 eksemplarer i foråret 2019. Formålet med streameren er, at hundeførerne kan
bruge den som formidlingsmateriale, samt at bilisterne kan bruge den til at markere
påkørselssted. Tekst og grafik er godkendt af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral.

Status for Prøveudvalgets arbejde
Sekretariatet præsenterede resultaterne af forårets egnethedsprøver, som er første gang de
reviderede regler har været i brug. 26 ekvipager var til egnethedsprøve, og den samlede
beståelsesprocent var 65 %.
Prøveudvalget arbejder videre med optagelse og uddannelse af nye hundeførere, hvilket vil blive
drøftet på Koordinatormøde 03-19.

8.

Fastlæggelse af mødedatoer 2020

Møder i 2018
Schweisskoordinatormøde 01-20
Schweissudvalgsmøde 01-20
Schweisskonference 2020
Schweisskoordinatormøde 02-20
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere og
afslutning af uddannelse)
Schweissudvalgsmøde 02-20
Schweisskoordinatormøde 03-20
9.

Mødetid

Mødested

Fredag d. 7. februar 2020 kl. 9-13
Lørdag d. 14. marts 2020

Munkebjerg Hotel

Onsdag d. 16. september 2020 kl. 9-13

Eventuelt
Der var ingen drøftelser.
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