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Rapport från årets jurymöte på Tullverket den 31 oktober 2017. Zak, en Inner Wheel hund 

vann i år. 

 

Den 31 oktober kallades jag till årets jurymöte på Tullverket i Stockholm för att tillsammans med 

Generaltulldirektör Therese Mattsson och Verkställande Direktör, Svenska Kennelkklubben Ulf 

Uddman utse 2017 års narkotikasökhund. Totalt var sju hundar nominerade av 40 hundekipage i tjänst. 

Nationell specialist hundverksamheten  Ann Brinck och nationell hundsamordnare Jörgen Thynell  

redovisade narkotikasökhundarnas kvalifikationer. Med på mötet var också Chef Enheten Nationell 

Samordning, Tullverket Bo Larenius och Pressekreterare, Tullverket Michaela Linderoth. 

 

Mätperioden för initierade narkotikabeslag är 1 september 2016 till 31 augusti 2017. Nationell 

hundsamordnare i samråd med Kompetenscenterchef och Operativ samordningschef i 

Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg, Malmö och Stockholm nominerar ekipagen. 

 

Sedan 5 år tillbaka har utbildningen av hundarna förändrats och beslagen av narkotika och vapen har 

aldrig varit så stor som i år. Man tränar hundarna att nosa upp fina doftspår dvs. söka noggrant först 

och grovsöka i andra hand. Man lär dem nosa inte springa. Nosarbete premieras. En bra relation 

hund/förare är av stor vikt. Just nu är 44 hundar i tjänst.  Det är 25 år sedan man började dela ut priset 

Årets Narkotikasökhund och i år firar man också 50 år av Tullverkets hundverksamhet. 

 

En enhällig jury valde den 6-åriga Springer spanieln Zak med föraren Niklas Delin till Årets 

Narkotikasökhund. Zak är en Inner Wheel hund och har tjänstgjort i tullverket i 5 år. Han vann denna 

utmärkelse 2014 och var också nominerad 2015. Ekipaget har utfört ett exceptionellt arbete och aldrig 

tidigare har en hund med så stor samhällsnytta nominerats. Under mätperioden har Zak med förare 

medverkat till 147 narkotikabeslag vid 119 tillfällen till en sammanlagd samhällsnytta av 

1 824 868 220 SEK. En enda hund har överträffat det uppställda målet för hela landet. Nu återstår den 

högtidliga prisutdelning som sker den 16 december på Älvsjömässan. Det ska bli roligt att delta och 

möta Zak med förare. 

 

Ingelög Wyndhamn, Rådspresident 2017 - 2018  


