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Trafikcirkulære 07-2022 

 

Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund)  

1. Baggrund 

Det er vigtigt, at der hurtigst muligt foranlediges eftersøgning af sårede påkørte dyr.  

En række hundeførere rundt i landet har en særlig instruktion i, hvordan eftersøgning 

af påkørte dyr skal foregå i nærheden af jernbanespor.  

De er bl.a. instrueret i, hvordan man finder et bestemt geografisk sted på en 

jernbanestrækning.  

Ordningen skal betragtes som en ekstra mulighed udover sporvagt og Falck, så 

eftersøgning af sårede dyr altid kan påbegyndes hurtigst muligt.  

Selve aftalen om eftersøgningen, når hundeføreren har meldt sig til 

stationsbestyreren/trafiklederen det geografiske sted, foregår efter de samme regler 

som anvendes i forbindelse med f.eks. Politi eller redningsberedskab. 

2. Tilkald 

Når f.eks. en stationsbestyrer/trafikleder skal tilkalde en hundefører, går man ind på 

Schweiss-registrets hjemmeside http://www.schweiss.dk/hundeforere, hvor man kan 

se, om der er en ”jernbanegodkendt” hundefører i lokalområdet (se bilag 1).  

Brug søgefunktionen eller klik på et område på det viste Danmarkskort.  

De hundeførere, som har den særlige instruktion, så de kan eftersøge ved jernbanen 

uden ledsager, har vedtegningen (jernbane) efter navnet.  

Klik på hundeførerens navn for kontaktoplysninger, og hundeføreren kontaktes for 

aftale om eftersøgning af det påkørte dyr.  

Er der ikke en hundefører i nærheden, kontaktes sporvagt eller Falck. 

2. Legitimation 

Hundeførere har altid et ID-kort på sig (se bilag 2). 
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Bilag 1: 

Schweiss registrets hjemmeside: 
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Bilag 2: 

Eksempel på ID-kort udstedt af Skov- og Naturstyrelsen: 

 

 

 

***** 

Oversigt over gyldige Trafikcirkulærer kan ses på www.bane.dk. 

http://www.bane.dk/

