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Hundeførerne i Schweiss-registret
besidder i dag særlige kompetencer
og er særligt uddannede til at løse
eftersøgninger af nødstedt klovbærende vildt.

for at bremse ned for det dyr, som pludseligt står på vejen.
Vores handlinger som mennesker har konsekvenser for vildtet, men er uheldet ude,
gør Schweiss-registrets hundeførere, hvad
der er muligt for at gøre skaden god igen.

Hvert år bliver et stort antal hjortevildt
alvorligt skadet ved jagt eller i trafikken. Det
er Schweiss-registrets vigtigste opgave i
disse situationer at sikre vildtets tarv, og få
lidelserne bragt til ophør. Er uheldet ude,
står der landet over kompetente hundeførere klar til at eftersøge og aflive vildt som
er nødstedt.
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Menneskets – det være sig jægerens såvel
som trafikantens - møde med vildtet er ikke
altid lige lykkeligt. På trods af at godt jægerhåndværk bl.a. er at reducere anskydninger
til et minimum, så er der selv for den bedste
jæger til tider et skud, der sidder et andet
sted end intentionen var! Bilisten som kører
gennem landskabet har ikke altid mulighed

Op gennem 1960’erne steg jægernes bevidsthed om vigtigheden af at sikre vildtets
tarv efter skuddet. Dengang var rå-, då- og
kronvildt ikke så udbredt, som tilfældet er i
dag. Jagt på det klovbærende vildt var for
de få jægere. I starten af 1970’erne blev de
første schweissprøver afviklet i Danmark, og
de hunde, som med deres førere bestod de
første 400m/3timers prøver, blev starten til
det danske Schweissregister. Den første liste
over disse hundeførere blev bragt i Dansk
Jagtforenings medlemsblad, Dansk Jagttidende, i 1974.

Et stykke klovbærende vildt, som flygter
efter skuddet, skeler ikke til ejendomsskel.
Datidens hundeførere stødte oftere og
oftere på begrænsninger i at fortsætte
eftersøgningen på anden mands grund, da
en eftersøgning i juridisk forstand betragtes
som jagt, og derfor som udgangspunkt
ikke må ske uden den jagtberettigedes
samtykke. De første pionerer gjorde det,
under de givne betingelser dog så godt,
at myndighederne, ved Jagtlovsrevisionen
i 1982, valgte at legitimere hundeførerne.
Dermed tildeltes de juridisk hjemmel til at
krydse ejendomskel uden forudgående
tilladelse med henblik på at eftersøge og
aflive nødstedte vildt.

Siden 1982 har jagtlovgivningen således
givet en særlig bemyndigelse til de legitimerede hundeførere i Schweiss-registret - i
daglig tale Schweisshundeførerne. Herefter
var de legitimerede hundeførere ikke længere blot en flok almindelige jægere med
særlige kvalificerede hunde.
Siden legitimeringen i 1982 har schweisshundeførernes kompetencer udviklet sig,
men i samme takt er kravene til hundeførerne steget tilsvarende. De legitimerede
hundeførere i Schweiss-registret har nu
ifølge den gældende lovgivning monopol
på at kunne vurdere om et stykke påskudt
klovbærende vildt kan findes eller ej. Uden
de legitimerede hundeførere ville jagt på

klovbærende vildt ikke kunne etisk forsvares, men i den yderste konsekvens vil det
heller ikke være juridisk muligt!
Hundeførerne i Schweiss-registret besidder
i dag særlige kompetencer og er særligt
uddannede til at løse eftersøgninger af nødstedt klovbærende vildt. De har en stor passion for, i samarbejdet med deres hunde, at
hjælpe jægere og bilister, når uheldet er ude
og et stykke nødstedt klovbærende vildt
er flygtet. De legitimerede hundeførere vil
hellere end gerne hjælpe dig, når du næste
gang står i den situation, at du har behov
for eftersøgning af et stykke klovbærende
vildt.
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Jagteftersøgninger
An-, skam- og påskydning; der er mange
begreber som anvendes i flæng, og de har
alle en eller anden værdiladning. Men for
schweisshundeførerne betyder disse kun
én ting; eftersøgningskrævende skud! Helt
grundlæggende ønsker schweisshundeførerne at blive rekvireret, når der er skudt
til et stykke klovbærende vildt, som ikke
umiddelbart ligger forendt. Det betyder, at
mange eftersøgninger viser sig at være på
dyr, som er perfekt ramt i hjerte og lunger; i
jagtsæsonen 2013/14 var det tilfældet i 16%
af jagteftersøgningerne. Andre eftersøgninger viser sig at være på dyr, hvor skuddet er

gået blankt forbi, det var tilfældet for 27% af
jagteftersøgningerne i 2013/14.
Hundeførerne løser dog en lang række
eftersøgninger, hvor dyret er ramt, men
hvor skuddet ikke er direkte dræbende. I lidt
mere end hver femte eftersøgning kommer
hundeføreren frem til et dyr i sårleje, hvorefter det rejser sig og flygter. Her har hundeføreren reelt kun to muligheder; 1) hvor det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflive dyret
med skud, eller 2) at slippe hunden til hetz.
Ved hetzen er hunden ude af hundeførerens kontrol. Det er her hundens medfødte

Fordeling af jagteftersøgninger 2013/14
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I alt 12.535 eftersøgninger relateret til jagt i
2013/14 kan virke overvældende. Det er dog
ikke de jægere, som gør det etisk rigtige; at
rekvirere schweisshundeførerne, når uheldet er ude, som man skal fokusere på.
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instinkt der tager over. Hunden indhenter
selv dyret, som dernæst kan affanges, og
lidelserne derved stoppes. Denne situation kan virke voldsom, hvis hunden tager
det anskudte dyr i umiddelbar nærhed af
udenforstående mennesker, der iler til for
at stoppe, hvad de tror er skambidning af
vildtet.
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Vildtudbytte
Disse er nemlig ansvarsfulde jægere, der beder om kvalificeret eftersøgningshjælp! Ca.
40% af samtlige jagteftersøgninger er kontroleftersøgninger, dvs. eftersøgninger, hvor
jægeren ikke har noget entydig bevis på, at
dyret er ramt, men alligevel tager ansvaret
for det afgivne skud, og lader det påskudte
dyr kvalificeret eftersøge. I en række tilfælde
kan hundeføreren dog konstatere, at dyret
er ramt, og hvis det er muligt, får han det
efterfølgende fundet og om nødvendigt
aflivet.
Det er således ikke stigningen i mængden
af jagteftersøgninger, der bør give anledning til løftede øjenbryn. I stedet bør man
nøje vurdere, om det ikke er den store
forskel mellem antal eftersøgninger i forhold

Jagteftersøgninger

Udbytte af klovbærende vildt

Klovbærendevildtudbytte
og jagteftersøgninger
jagteftersøgninger
Klovbærende
vildtudbytte og

Jagteftersøgninger

til udbyttet, som kan dokumenteres på kommunalt niveau, der bør give anledning til
eftertanke. Hvis der udelukkende ses på de
store landkommuner, så er der kommuner,
hvor der kun forekommer 2-3 jagteftersøgninger pr. 100 stykker nedlagt klovbærende
vildt; som modsætning hertil er der en
række kommuner, hvor der er eftersøges
17-19 stykker vildt for hvert 100 nedlagt. Se
figur på side 10.

OBS!
Mere end 85% af alle jagteftersøgninger i 2013/14 var på spor som var
yngre end 5 timer. Jægerne rekvirerer schweisshundeførerne, fordi de
løser eftersøgningerne kvalificeret
– ikke fordi jagtlovgivningen tvinger
dem til at rekvirere dem!

Hvad siger lovgivningen?
Når der ved jagt på klovbærende vildt konstateres tegn på træf, opstår der en juridisk
forpligtelse til at få dyret eftersøgt. Denne forpligtelse påhviler den eller de indehavere af
jagtretten. Deltager disse ikke på jagten, er det den, som har skudt til dyret, der har pligten
til at sikre eftersøgning. Som almindelig jæger, må man på eget jagtterræn selv eftersøge
dyret i indtil 6 dagtimer efter skuddet. Er dyret ikke fundet indenfor den periode, skal der
rekvireres en hundefører, der er optaget i Schweiss-registret.
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Eftersøgning i tilknytning til
trafikken
I 2013 havde Schweiss-registret i alt 5.449 trafikrelaterede eftersøgninger. Ikke alle går på jagt, men vi
bevæger os alle rundt i trafikken. Schweiss-registret er derfor også relevant for ikke-jægere.

Undgå påkørsler

Der ud over påkøres der erfaringsmæssigt relativt mange dyr i maj og oktoberdecember måned. Når du kører i områder,
hvor der er tæt vegetation helt ud til vejen,
bør du være særlig agtpågivende overfor
krydsende vildt. At påkøre vildt er ingen
spøg! Som udgangspunkt er det ærgerligt
at stå med en bil, som ikke kan køre efter
en kollision med et rådyr, men hvert år sker
der også fatale personskader som følge af
påkørsler af vildt!

Når uheldet er ude
Det er altafgørende for en schweisshundeførers muligheder for at finde det flygtede på7 Schweiss-registret
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Der er en række forholdsregler, som du som
bilist kan træffe for at minimere risikoen
for påkørsel af vildt! Som bilist skal man
naturligvis altid køre efter forholdene, men
erfaringsmæssigt er der nogle tidspunkter
på døgnet, hvor man skal være mere på
vagt overfor vildt som krydser vejbanen.
Påkørsler sker oftest omkring daggry og
igen i skumringen, det er således på disse
tidspunkter, du bør være mest opmærksom.
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kørte dyr at stedet, hvor påkørslen er sket,
oplyses så præcist som overhovedet muligt!
Da det ofte er svært at beskrive stedet
retvisende, er det derfor vigtigt, at stedet
afmærkes. Hvad som helst kan anvendes til
afmærkning. Ved Dyrenes Beskyttelse kan
fås særlige streamere til afmærkning. Men
ellers kan alt, der kan undværes fra bilen
bruges. Alternativt kan der samles en lille

bunke affald i grøften el.lign. Langs de større
veje står kantpæle som bærer et unikt nummer. Dette nummer kan også anvendes ved
rekvireringen. Afmærkningen skal ske, hvor
påkørslen skete, ikke hvor bilen blev bragt til
standsning!
Når afmærkningen er foretaget rekvireres
hjælp til håndtering af situationen.

Dåvildt på vejen

Schweissarbejde i vejkanten ved
påkørt dyr.

Har du påkørt et dyr, så afmærk stedet
og kontakt:
Dyrenes Vagtcentral på 1812.

Kontakt Dyrenes Vagtcentral på 1812, så vil
alarmcentralpersonalet guide dig gennem
det nødvendige samt sikre, at den relevante
hjælp i situationen tilkaldes. Hold efterfølgende din telefon åben, så hundeføreren
kan få kontakt til dig.

Er dyret dødt
Hvis dyret er dødt som følge af påkørslen,
er ulykke reelt standset. Man bør dog sikre
sig, at dyret ikke udgør en fare for trafiksikkerheden. Dyr, som ligger på vejanlægget,
er vejmyndighedens ansvar og ejendom. På
en række vejstrækninger har Falck (70 10
20 30) entreprisen på vejberedskabet, ellers
kontakt Vejdirektoratet eller kommunen.
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Sådan arbejder vi
Hvad kan du forvente, når du rekvirerer en schweisshundefører?

Når du har erkendt dit behov for eftersøgning, så kontakt en af hundeførerne i
Schweiss-registret. Det er ligegyldigt, hvem
du kontakter. Den enkelte hundefører er
forpligtet til at sikre, at eftersøgningen bliver
løst kvalificeret! Det er derfor ikke nødvendigvis den hundefører du ringer til, som
ender med at være den person, der løser
din eftersøgning!
De ca. 195 hundeførere, og ikke mindst
deres hunde, har forskellige kvaliteter. Endvidere er alle hundeførere frivillige, hvorfor
de naturligvis prioriterer deres privat- og
arbejdsliv, når det er påkrævet. Men ved
rekvirering af en schweisshundefører er du
sikker på at blive hjulpet kvalificeret evt. ved
henvisning til en af hundeførerens kolleger.
Den hundefører som påtager sig eftersøgningen vil i telefonen spørge ind til hændelsesforløbet, og I vil sammen indgå en
aftale om, hvor og hvornår I mødes. Det er
naturligt, at du gerne vil have hjælp straks,
men hundeføreren kan på den anden side
have en række faglige grunde til at lade
eftersøgningen vente. Når du mødes med
hundeføreren, vil I sammen gennemgå
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hændelsesforløbet igen. Hundeføreren vil
spørge ind til naboskel, og hvis eftersøgningen forventes at gå uden for dit eget
jagtterræn, orienterer hundeføreren politiet
om, at der vil ske en eftersøgning i området.
I nogle tilfælde vil hundeføreren vurdere det
som relevant, at du går med på eftersøgningen, i andre tilfælde kan en vurdering være
det modsatte. Det er til enhver tid hundeførerens beslutning, hvem der eventuelt følger
ham på en eftersøgning. Lovgivningen giver
ham kun ret til at medbringe én ubevæbnet
hjælper, når det tjener et særligt formål.
På baggrund af dine informationer, hundeførerens fund på påskudsstedet, samt hans
øvrige indtryk af situationen, har hundeføreren nu en formodning om, hvor dyret er
truffet. Eftersøgningen iværksættes med
hunden ført i den lange rem. Sammen udreder hundefører og hunden sporet af det
flygtende dyr. Undervejs samler hundeføreren en række informationer, som er med til
give det fulde billede af situationen.
Er dyret stadigt i live, og såfremt hundeføreren er i stand til at spore sig frem til det i
sårlejet, skal dyret efterfølgende aflives. Kan

dette foregå uden, at hunden slippes, gøres
det, men ofte rejser dyret sig og flygter
uden at give hundeføreren en chance for
skud. I disse tilfælde slippes hunden til hetz
og efterfølgende affangning.
Når dyret er affanget, er hundeførerens
opgave for så vidt afsluttet. Tilbage står blot
hundeførerens pligt til at sikre underretning
af de lodsejere, som har været berørt af eftersøgningen samt at sikre, at vildtet tilfalder
den retmæssige ejer, dvs. den jagtberettigede på det areal, hvor dyret er forendt.
Her vil du som rekvirent kunne hjælpe
hundeføreren, idet du må forventes at have
større viden om, hvem dine jagtlige naboer
er. Afslutningsvis kan hundeføreren anmode
om kørepenge efter statens takster.
Hvis hundeføreren undervejs i eftersøgningen får en fornemmelse af, at eftersøgningen muligvis kan have fordel af, at der
rekvireres yderligere en kollega, evt. blot
med en frisk hund, vil han gøre det. Hundeføreren vil gøre, hvad han kan for at sikre, at
din eftersøgning bliver løst kvalificeret til din
fulde tilfredshed – men der er ingen garanti
for, at dyret i sidste ende findes og aflives.

Tavshedspligt?
For at sikre fortrolighed mellem rekvirent og hundefører er hundeføreren
naturligvis underlagt tavshedspligt
overfor udenforstående tredje part.
Hundeføreren er i henhold lovgivningen forpligtet til at sikre orientering om
eftersøgningen overfor lodsejere, som
har været berørt heraf.
Har du som lodsejer/jæger været
berørt af en eftersøgning, så lad være
med at være fordømmende overfor
din nabo – måske er situationen omvendt næste gang!

Kilde: Lars Haugaard, Aarhus Universitet
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Vejen til Registret

Ved Registrets start i 1970’erne var fokus
alene rettet mod hunden, dvs hundens
evner til sporarbejde. Dette har i de senere
år ændret sig således, at der nu primært
fokuseres på hundeførerens kvaliteter og
kompetancer, selvfølgelig med hunden
som hundeførerens vigtigste værktøj.
Rekrutteringen fokuserer i dag på at få fat i
de bedst egnede hundeførere, og populært
sagt, så søges der derfor ikke efter dem
som vil, men helt afgørende efter dem der
kan!
Gennem tiderne har man tillagt det afgørende betydning, at de eksisterende ekvipager
skal have adgang til et vist antal eftersøgninger for at kunne opretholde rutine og om
muligt videreudvikle det aktuelle niveau.
Denne problemstilling er fortsat aktuel, men
med den nuværende eftersøgningsmængde, og ikke mindst den forventede stigning
i de områder, hvor eftersøgningsfrekvensen
i dag er lav, er det de færreste områder,
som ikke har plads til endnu en dygtig og
motiveret kollega!
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Schweiss-registrets mission er at løse den
enkelte eftersøgning med størst mulig
faglighed til rekvirentens fulde tilfredshed.
Det er netop med det i baghovedet, at
Schweiss-registret ønsker at rekruttere de
nye hundeførere.
Schweiss-registret har ingen stambogsføringskrav ej heller noget racekrav. Men når
det er sagt, så har avlsarbejdet indenfor
enkelte racer været med til at udvikle hundenes potentiale. De mest almindelige racer
i registret er Ruhåret Hønsehund og Labrador Retriever, men alle jagthunde, som kan
koncentrere sig om at fastholde et vanskeligt spor over længere afstand, har skarphed
overfor hårvildt samt selvstændighed til at
løse en hetz, kan optages i Schweiss-registret. Udover at fører og hund sammen skal
have bestået minimum en 400m/20timers
schweissprøve med 1. præmie, skal man
have kørekort til bil og tilladelse til at jage
med riffel.
Der er ansøgningsfrist én gang om året
typisk medio august. Her udvælges de
relevante ansøgere til en såkaldt kvalifika-

tionstest. På baggrund af områdets behov,
kendskabet til den enkelte ansøger og
bedømmelsen fra kvalifikationstesten, afgør
Naturstyrelsen, hvem der tilbydes optagelse
i Schweiss-registret. Det er Naturstyrelsens
suveræne afgørelse, hvem der optages på
uddannelsesforløbet og ikke mindst, hvem
der færdiggør uddannelsesforløbet.

for at være schweisshundefører? Svaret er
her entydigt ja. For at være en troværdig
schweisshundefører skal man kunne møde
jægeren i øjenhøjde. Det kan man kun, hvis
man besidder relevant jagterfaring, og man
skal have jagttegn for at kunne eftersøge og
aflive. Eftersøgning er nemlig jagt – og ingen
må jage uden gyldigt jagttegn!

Uddannelsesforløbet starter med et 2 dags
kursus forud for efterårsjagtsæsonen, herefter udstedes legitimationskort, og hundeføreren fungerer udadtil som andre hundeførere i registret. Under uddannelsesforløbet
er der dog en række uddannelsesinitiativer
m.v., som hundeføreren skal deltage i. Dertil
kommer, at hundeføreren under uddannelsesforløbet ikke må afslutte en eftersøgning
negativt uden først at have drøftet situationen med en mere erfaren hundefører, hvis
der er konstateret sikre tegn på træf.

Hvorfor skal man have jagttegn?
Det er bestemt ikke alle dygtige hundeførere, som er passionerede jægere. Derfor
mødes man undertiden med spørgsmålet
om hvorvidt, det er et krav at have jagttegn
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Hvad betyder fagudtrykkene?
• Affangning: Er dyret i live skal det aflives – affanges. Affangning skal ske så hurtigt og smertefrit som muligt.
Hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt sker det med skud. Har hunden taget dyret sker affangning med
kniv eller ved hundens bid.
• Hetz: Hetz er betegnelsen for, når hunden bliver sluppet for selvstændigt at indhente og stoppe det flygtende
stykke vildt.
• Jagtberettiget: Jagtretten følger brugsretten til et stykke jord. Det er kun indehaveren af jagtretten – den
jagtberettigede, som må jage på arealet og som lovligt kan sætte sig i besiddelse af et stykke vildt på arealet.
• Kontroleftersøgning: I det tilfælde, hvor jægeren ikke har kunnet konstatere sikre tegn på, at dyret er ramt,
men ønsker dyret eftersøgt for at få vished om skuddet vitterligt var forbi, udføres en kontroleftersøgning.
• Påskudssted: Det sted hvor dyret var i skudøjeblikket.
• Sårleje: Er dyret ramt vil det flygte og sætte sig i sårleje.

Vil du vide mere?
Få mere information om Schweissarbejde:
Schweiss-registret: www.schweiss.dk
Schweiss-registrets koordinatorer: http://www.schweiss.dk/koordinatorer
Dansk Schweisshundeforening: www.schweisshunden.dk
Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk
Centrale samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund:
www.jaegerforbundet.dk
Dyrenes Beskyttelse::
www.dyrenes-beskyttelse.dk
Fotos:
Karsten Frisk, Flemming Højer, Colourbox

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.nst.dk

