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Antal Inner Wheelsökhundar  
Inner Wheel har under året donerat 212 033 kr, till Tullverkets Narkotikasökhundar.  
Det finns nu 24 st sökhundar i Tullverket, som är inköpta med våra donerade medel.  
21 st av dessa är i operativ tjänst, 2 st under utbildning och 1 st under utvärdering. Alla 
sökhundar är utbildade/utvärderas för narkotika-, vapen och ammunitionssök.  
Fr.o.m. Narkotikabekämpningsprojektets start har Inner Wheel sammanlagt donerat 79 
hundar 
 
Beslag som Inner Wheels sökhundar gjort tillsammans med sina förare  
Hittills under 2020 har Inner Wheelsökhundarna bidragit till att mer än 600 st 
narkotikabeslag har gjorts. Omräknat i samhällsnyttovärde motsvarar detta minst 293 
miljoner kronor. Dessutom har en del vapen/vapendelar och ammunition beslagtagits. 
 
Information om Tullverkets hundverksamhet och utbildning av 
narkotikasökhundar 
Tullverkets hundverksamhet arbetar löpande året runt med val och utvärdering av 
hundämnen, som är aktuella för inköp till Tullverket. Hundarna köps in outbildade.  
Kostnad för ett hundämne kan variera mellan 60-70 000 kr. De flesta köps in från 
England. 
Under urvalsprocessen bedöms bl. a. hundindividens inlärningsförmåga, sök-, och 
byteslust, miljöstabilitet och förhållningssätt till kända och okända människor i deras 
omgivning. 
Varje hundindivid utbildas inledningsvis hos en av Tullverkets hundinstruktörer för att 
sedan föras över till sin blivande hundförare/tulltjänsteman. 
Hund och förare bildar ett hundteam och genomgår tillsammans fortsatt 
grundutbildning. Förare och hund certifieras och kan då jobba på Tullverkets operativa 
verksamhet.  
Hundteamen utbildas för narkotika, vapen- och ammunitionssök och ska klara av att 
jobba i olika typer av flöden och miljöer, exempelvis personsök, bilsök, lastbilssök, 
genomsökning av lokaler och utomhusområden mm. 

 
Tack från Tullverket 
Det är med stor tacksamhet och uppskattning Tullverket mottar Inner 
Wheelmedlemmarnas värdefulla donationer till Narkotikabekämpningsprojektet. Vårt 
bidrag är en viktig del för Tullverkets resurser i kampen för ett narkotikafritt samhälle. 
 
Projektansvarig 
Undertecknad vill tacka alla klubbar för ert stora engagemang i 
Narkotikabekämpningsprojektet och för alla värdefulla donationer! 
Länken mellan Tullverket och Inner Wheel är projektansvarig Kristina Andersson, som 
kontaktas inför önskan om besök av narkotikasöksekipage. 
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