
-Ved eftersøgningerne i naturen kan man ikke kende forskel pti ejerskabet over hegnene, sti det er en nødvendig ret, at kunne færdes frit. Schweis.
shundeførerne medbringer derfor legitimationskort, siger Jes Lind Nissen, hvis hund her er pti vildtspol:

bekendtgørelse -til at efter-
søge på anden mands jord.

-Ved eftersøgningerne
i naturen kan man ikke
kende forskel på ejerska-
bet over hegnene, så det er
en nødvendig ret, at kunne
færdes frit. Vi medbringer
et legitimation,skort, der er

hvis næse ikke er godt nok
til eftersøgninger. Dog vil en
gravhund nok ikke kunne
magte at aflive et dyr, vur-
derer Jes Lind Nissen, der
selv bruger Gammel Dansk
Hønsehund og Bayersk
Blodschweisshund, også
kaldet vildt;?PQrhunde. "cic"

have dokumenteret udred-

ningen.
Jes Lind Nissens bedste

råd til jægerne: Eftersøg
kun selv de dyr, som man
på baggrund af fund på
skudstedet er overbevist om
ligger forendt i de nærme-

.I alle andre

limVed sikre tegn

på anskydning har en

hjortevildtjæger pligt til

at kontakte en

schweisshundefører for

eftersøgning.

.L", På ,F}llerviaktuelt 11,-
uddannede og registrerede
schweisshundeførere, og
vi har alle valgt hvervet ud
fra interessen i at eftersøge
hjortevildt, og derfor hjæl-
per vi gerne ved udkald, si-
ger jes Lind Nissen, Svend-
borg, som gennem 15 år har
påtaget sig indsatsen-

jes lind Nissen forklarer,
at en schweisshundefører er
en jæger, der med sin spe-
cialtrænede hund er uddan-
net til at eftersøge og op-
spore anskudt hjortevildt.
Schweiss er det tyske ord
for vildtblod.

I Danmark nedlægges der
over 120.000 stykker hjor-
tevildt årligt, så det kan
ikke undgås at der opstår
situationer, hvor vildtet
bliver anskudt og flygter-
Samtidig sker der mange
påkørsler, hvor dyrene li-
geledes kan flygte.

Om Dåkørsler nævner

kontakte en schweiss-

hundefører,
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haft fire hønsehunde og to
bayerske vildtsporhunde. I
alt tolv racer er registret til
eftersøgning og de fleste er
Ruhårede Hønsehund og
Labrador Retriever-

Ved »Jagtens Dag«, som
forleden blevafholdt på
Lærkedal ved Nr. Broby,
havde Jes Lind Nissen to
demonstrationer med efter-
søgning fra udlagt blodspor-
Landbrug FYN var til stede
og konstaterede, hvordan
hund og fører på rolig vis
førte frem til det anlagte
mål.

Hunden fiksin godbid som
belønning, mens hunde-
førerens glade smil var ud-
trYk for tilfredsheden ved at

~.~ 0- 0

Jes Lind Nissen, at enhver
chauffør ved Falck kan få
udleveret en streamer, der
kan anbringes for at mar-
kere stedet for påkørsel af
et dyr -hvor det ligger, eller
hvor det forsvandt. I man-
gel af streamer kan en klud
eller lignende bruges.

-~ver Fak.kc.ap~A.-"-
ning om stedet for afuent-

ning ogeYentuel aflivning,
men giver også schweiss-
hundeføreren muligheder
for at opspore det sårede
vildt. Det er vigtigt for at
undgå, at hundene bliver
for trætte, hvis de først
spilder næsens lugtekapa-
citet langs en kilometer vej-
strækning, siger en erfaren
hundefører.

Ifølge statistikken var
der over hele landet 3.618
trafikeftersøgninger i
2005/2006.

Tusindvis af

jagteftersøgninger
Seneste opgørelse for jagt-
sæsonen 2005/2006 viser,
at schweisshundeførere
har været ude i 7.232 jagt-
eftersøgninger. Ved mange
af eftersøgningerne gjorde
hundeførerrie brug af deres
pk~kl,,~ivp rPt -ifO\ll1P ~t~t~lil1

styrelsen, som vi i princip-
pet er tilknyttet, forklarer
Jes Lind Nissen.

Den perfekte udredning
er fører og hund sammen,
som løser opgaven. Det
kræver træning og aflæg-
gelse af prøver.

-pet afgørende er hun-
den, som skal består flere
prøver. Først skal den søge
400 meter efter udlagtblod-
spor i tre timer og dernæst
søge 400 meter efter 20 ti-
mers udlæggelse. Hunden
skal selvstændigt fra start til
slut udrede sit spor, fastslår
Jes Lind Nissen.

-For nye hundeførere
afsluttes bedømmelsen nu
med en vurdering af sam-
arbejdet mellem hund og
fører, men vi »gamle« er

godkendt.

Foretrukne hunderacer
-Der er ingen jagthund,
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