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Protokoll från Jurymöte Årets narkotikasökhund 2017 
 
Tid:  tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 14:00-16:00 
 
Plats:  Tegeluddsvägen 21, Stockholm 
 
Närvarande: Generaltulldirektör Therese Mattsson (ordförande),  

 Rådspresident Svenska Inner Wheel Ingelög Wyndhamn (jurymedlem),  
 VD Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (jurymedlem),  
 Chef Nationell samordning Bo Larenius,  
 Pressekreterare Michaela Linderoth, 
 Nationell hundsamordnare Jörgen Thynell (föredragande) 
 Nationell specialist hundverksamheten Ann Brinck (föredragande) 

 
 
 

1. Deltagarna hälsades välkomna och mötet öppnades av generaltulldirektör Therese 
Mattsson. 
 

2. Statuter för årets narkotikasökhund 2017 godkändes av juryn samt undertecknades. 
 

3. De sju nominerade narkotikasökhundarnas kvalifikationer redovisades av Jörgen 
Thynell och Ann Brinck, mätperioden är 1 september 2016 till 31 augusti 2017.  
 

4. Juryn beslutar att utse den sexåriga springer spanielhanen Zak, med förare Niklas 
Delin, vid Tullverkets brottsbekämpning i Malmö, till årets narkotikasökhund 2017. 
 
Text från nominering: 
” Zak är en 6-årig Springer spaniel-hane som tjänstgjort i Tullverket i 5 år. 
 
Detta är den tredje gången ekipaget blir nominerat till priset. Vid detta 
nomineringstillfället har ekipaget utfört ett exceptionellt arbete. Oss veterligen har det 
aldrig nominerats en hund med så hög samhällsnytta, fördelade på ett så stort antal 
beslag. Beslagen är fördelade i ett stort antal flöden. Ekipaget har medverkat vid ett 
tiotal grov/synnerligen grova narkotikasmugglingsbrott. 
 
Det mest iögonfallande beslaget var det som gjordes den 23/3 på Lernacken. Då 
markerar Zak på en lastbil och i lasten påträffas 959 kg narkotika fördelat på 3 st 
lastpallar. Fördelningen av de olika narkotiska preparaten är bred och sträcker sig allt 
från cannabis till mefedron. 
 
En av flera starka sidor hos ekipaget är den selektering som utförs i det rullande flödet. 
2016-09-26 selekterade Zak ut en personbil på kontrollplattan på Lernacken. I 
reservhjulsbaljan under ett lager med livsmedel påträffades ca 14 kg amfetamin. Detta 
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var ett av tre grova brott som Zak var med att avslöja under 3 arbetspass i följd på 
totalt ca 29 kg amfetamin samt 1,2 kg kokain, allt i tre olika personbilar. 
 
Zak med förare har under mätperioden medverkat till 147 st narkotikabeslag vid 119 st 
beslagstillfälle till en sammanlagd samhällsnytta av  
1 824 868 220 kr.” 
 
Övriga nominerade som delar på andraplatsen:  
Johannes Rikberg med Aya, Barbro Hansson med Chilla, Kari Palmgren med Krut, 
Lotta Hammarström med Morrisson, Anders Lundberg med Storm och Sven Lindahl 
med Yade. 
 
 

5. Juryns motivering till det vinnande ekipaget: 
 
I år utses årets narkotikasökhund för 25:e gången. Ett hundekipage har aldrig tidigare 
uppnått ett så unikt belopp som över 1,8 miljarder kronor i samhällsnytta.  
”De resultat Zak visat i kampen mot narkotika, har på ett övertygande sätt visat oss att 
rätt vinnare till Årets narkotikasökhund blivit utsedd. Här finns allt som kan önskas, 
energi, uthållighet och en otrolig förmåga att oavsett situation och miljö ha förmågan 
att kunna avslöja narkotikasmuggling. Beslagen av narkotika är många och stora. Zak 
tillsammans med sin förare Niklas Delin är ett verkligt föredöme i att försöka göra vår 
tillvaro i samhället tryggare. Hundförarens nytänkande i både träning och arbete har 
lett till de extremt goda resultaten där i stort sett alla arbetspass resulterat i beslag. Det 
är andra gången som Niklas och Zak får utmärkelsen. För denna 
narkotikasökhundarnas gigant finns inga hinder som är för tuffa, oavsett arbetsmiljö 
och svårighetsgrad.” 
 
Zak och Niklas mottog även utmärkelsen Årets Narkotikasökhund 2014 
 

 
 
Protokoll fört av 
 
Ann Brinck 
 
 
Bilaga: Statuter för korande av Årets narkotikasökhund 2017  
 
 
Sändlista 
Therese Mattsson, generaltulldirektör  
Ingelög Wyndhamn, rådspresident Svenska Inner Wheel 
Ulf Uddman, ordförande Svenska Kennelklubben 
Bo Larenius, chef Enheten nationell samordning 
Michaela Linderoth, pressekreterare 
Niklas Delin och Zak, hundförare och narkotikasökhund  
Lars Kristoffersson, avdelningschef Brottsbekämpning 
Viktoria Düring, bitr. avdelningschef Brottsbekämpning 
Anders Alpsten, processägare Fysisk kontroll 
Michael Nelander, chef Kompetenscenter gränsskydd Malmö 
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Mikael Lindgren, chef Kompetenscenter gränsskydd Stockholm 
Tony Magnusson, chef Kompetenscenter gränsskydd Göteborg 
Olle Karlsson, chef Kompetenscenter gränsskydd Nord 
Anders Hallin, chef Operativ samordning KCGM 
Kathrine Månsson, chef Operativ samordning KCGG 
Therese Johansson, chef Operativ samordning KCGS 
Thorbjörn Keskitalo, chef Operativ samordning KCGN 
Jörgen Thynell, Nationell hundsamordnare 
Ann Brinck, Nationell specialist hundverksamheten 


