Vejledning til indberetning af
trafikeftersøgning på schweiss.dk
Indberetningssystemet har to formål:
• At indsamle relevant data for de
eftersøgninger, der foretages af Schweiss‐
registret.
• At indsamle de informationer, der er
nødvendige for at kunne udbetale
kørselsgodtgørelse til schweisshundeførerne i
forbindelse med trafikeftersøgninger. Dette er
beskrevet nærmere i ”Regler for udbetaling af
kørselsgodtgørelse for schweisshundeførere”.

Version af august 2022

Vær opmærksom på de
røde tekstfelter i
vejledningen. Her
forklares, hvilke ting, man
skal være opmærksom på
ved udfyldning af felterne.
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Vælg hund

Dato for eftersøgning

Hvilken vildtart

Vildtets alder

Vildtets køn

Sæt hak, hvis der har været mere end én
hundefører på opgaven. Den enkelte eftersøgning
skal kun indrapporteres én gang.

Sæt hak, hvis vildtet blev fundet.
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Hvem har rekvireret dig til eftersøgningen?
Sæt hak, hvis vildtet var forendt på
offentligt tilgængeligt areal

For at få udbetalt kørselsgodtgørelse skal du
oplyse et journalnummer fra Dyrenes
Vagcentral eller et telefonnummer til
rekvirenten. Oplysningerne bruges til at få
bekræftet eftersøgningen, hvis den bliver
udtrukket i stikprøvekontrollen.

Har du et journalnummer fra Dyrenes
Beskyttelse/Falck er det bedst at vælge det felt og
skrive journalnummeret.
Hvis du er rekvireret af en myndighed, fx politi,
Naturstyrelsen, kommunen eller andet, så registrer et
telefonnummer. Her vil ikke blive sendt en sms, da det
ikke er en privat borgers personoplysninger.
Vælges hvis du rekvireres til en
eftersøgning på jernbanen
Hvis du vælger ”privat borger” skal du registrere
borgerens telefonnummer. Når du gemmer
rapporten, vil der blive sendt en sms til
telefonnummeret, hvor borgeren oplyses om sine
rettigheder i forhold til persondataforordningen.
Det er derfor bedst at bruge fx journalnummer fra
Dyrenes Beskyttelse, hvis du har det, så vi ikke
unødigt registrerer personoplysninger på borgeren.
Indtast registreringsnummeret på din
egen bil (obligatorisk felt). Systemet
husker det seneste
registreringsnummer, du har tastet, og
du kan blot ændre det til et andet.
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Der er tre måder at registrere påkørselssted:
Adresse, koordinater eller klik på kort
Adresse: indtast adressen.
Koordinater: indtast koordinaterne
(bemærk, at der er mellemrum mellem
grader og minutter og punktum mellem
minutter og tusindedeleminutter).
Klik på kort: her kan du vælge
påkørselsstedet ved at klikke på et kort.

Når du har registreret påkørselsstedet kan
du klikke ”Vis på kort”, og du kan se, hvad
systemet har registreret. Samtidig vælges
kommunen automatisk.
Oftest er påkørselskoordinater og
slutadresse den samme – klik her, og
koordinaterne kopieres direkte til
slutadressen.
Kommunen vises automatisk, hvis
du trykker ”Vis på kort”, når du har
registreret påkørselsstedet
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Startadressen vil automatisk være din
hjemmeadresse, men du kan rette den.
Kan tastes både som adresse og som
koordinater.

Slutadresse kan indtastes manuelt eller
kopieres fra påkørselskoordinater. Kan tastes
både som adresse og som koordinater.

Via‐feltet kan bruges, hvis du har brug for
flere punkter på ruten, for at beregne
kilometerantal. Det kan fx være, hvis du har
fået oplyst forkert påkørselssted, og derfor
er kørt til en anden adresse/koordinat, inden
du kører videre til slutadressen.

Nej: hvis de indtastede oplysninger både
dækker ruten ud og hjem igen
Ja: hvis de indtastede oplysninger kun dækker
ruten ud (så beregnes kilometer dobbelt)
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Klik her, og et kort kommer frem med ruten
(der kan være flere muligheder)

Vælg den rute, der passer bedst med den
rute, du kørte.
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Feltet ”Ekstra km” må kun
bruges til eventuelle kilometer,
der ikke kan beregnes via
adresser og viapunkter. 15 ekstra
km pga. forkert angivet
påkørselssted skal i stedet
beregnes som beskrevet
tidligere i via‐punkt, mens 1
ekstra km fordi det var svært at
finde markeringen er i orden.
Hænger antal ekstra kilometer
og beskrivelsen ikke sammen,
kan der ikke udbetales
kørselsgodtgørelse for
eftersøgningen.

Der kan være få kilometer, der ikke kan
registreres i den beregnede rute. Der er her
mulighed for at taste ekstra kørte kilometer.

Skriver du et tal i feltet ”Ekstra km”, kommer
et nyt felt frem, som skal udfyldes med en
forklaring på de ekstra kilometer. (Fx kørte
langs vejen et par gange for at finde
påkørselssted, kørte efter hunden til hetz og
lign.)
Det samlede antal kilometer
beregnes automatisk
Gennemse tjekker om alt er
udfyldt korrekt, inden du gemmer.

Gem din eftersøgning.
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Er du startet andetsteds end hjemme eller måtte
du hjem og hente hunden først?
Hvis du bliver ringet op til en
eftersøgning mens du fx er på
arbejde, så registreres start‐ og
slutadresse som den samme. Og
benyt så derefter via‐feltet.

Der kan være tilfælde, hvor man
ikke er hjemme når man
modtager opkald om en
eftersøgning. Måske er man på
arbejde og skal først hjem og
hente hund, for så at aflevere
hunden igen og køre tilbage på
arbejde.
I det tilfælde skal man bruge
via‐feltet til at lave en lang rute
med flere stop på undervejs.

Stoppene mellem din start‐ og
slutadresse registreres i
via‐feltet. Det kan være
hjemmeadresse, påkørselsadresse
og hjemmeadresse igen. Du kan
tilføje så mange via‐felter, du har
brug for.

Indtaster man hele ruten fra ud til
hjem ved hjælp af via‐felter skal
der hakkes af i Nej.
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Er du startet andetsteds end hjemme eller måtte
du hjem og hente hunden først?
Vil du være helt sikker på at ruten
forløber som den skal og at
stoppene kommer i den rigtige
rækkefølge, kan du klikke ind her og
se en mere detaljeret
rutebeskrivelse.

Afstandsberegneren regner
ruten ud, inklusiv de stop du
har lavet undervejs.
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