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Protokoll från Jurymöte Årets narkotikasökhund 2020 

 

Tid: Tisdagen den 10 november 2020 kl. 13:00-15:00 
Plats: Tullverkets huvudkontor, Tegeluddsvägen 21, Stockholm samt distans via Skype 
Närvarande:  Generaltulldirektör Charlotte Svensson (ordförande jury),  
  Överdirektör Fredrik Holmberg (via skype) 
  Rådspresident Svenska Inner Wheel Ewa Jägevall (jurymedlem, via skype), 
  Projektansvarig Lions Club International, Felle Fernholm, (jurymedlem) 
  VD Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (jurymedlem, via skype), 
  Redaktionschef Nina Zarégon (pressekreterare), 
  Nationell hundsamordnare Jörgen Thynell (föredragande, via Skype), 
  Sakkunnig hundverksamheten Ann Brinck (föredragande) 

 

1. Deltagarna hälsades välkomna och mötet öppnades av generaltulldirektör Charlotte 
Svensson. 
 

2. Statuter för årets narkotikasökhund 2020 godkändes av juryn. Statuter 
undertecknades av närvarande jurymedlemmar vid Tullverket Tegeluddsvägen 21, 
jurymedlemmar med distansdeltagande undertecknar efter utskick av original via 
post. Ann Brinck administrerar.  
 

3. Ann Brinck föredrog övergripande hur Tullverkets strategi för att utbilda 
kompetenta sökhundar samt instruktioner i inbjudan till kompetenscentren för 
nominering av hundekipage till Årets narkotikasökhund. De tre nominerade 
narkotikasökhundarnas kvalifikationer redovisades av Jörgen Thynell och Ann 
Brinck, mätperioden var 1 september 2019 till 31 augusti 2020.  
 

4. Juryn beslutar att utse den 5-åriga Labrador Retriever-hanen Harry, med förare Kim 
Holm, vid Tullverkets brottsbekämpning i Malmö, till årets narkotikasökhund 2020. 
 
Text från nominering: 
” Harry är en 5-årig Labrador retriever-hane som tjänstgjort i Tullverket i 2 år. 
 
Kim Holm och hans 5-åriga labrador Harry certifierades under våren 2018 och 
tjänstgör i brottsbekämpningsgrupp M4 Malmö. Ekipaget har, under det gångna 
året, arbetat ihärdigt och med stora förtjänster i samtliga av våra skånska flöden. 
Kim är ambitiös i sin befattning som hundförare vilket han påvisar genom att ta 
stort eget ansvar för hunden, deras samträning och ständiga vidareutveckling i 
såväl med- som i motgång.  
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Ekipagets gemensamma arbete karaktäriseras av förarens metodiska lugn och 
tålamod kombinerat med hundens eftertänksamma nosarbete med hög grad av 
koncentration. Ett noggrant arbetssätt och harmoniskt samarbete mellan hund och 
förare har resulterat i många fina beslag.  

I beslagsstatistiken finner vi cannabis men även många olika pulverpreparat 
upptagna. Det mest utmärkande beslaget gjorde ekipaget under våren 2020 i den 
tunga och mycket svårarbetade lastbilstrafiken. Det resulterade i ca 118 kilo 
amfetamin!  

Utöver åtskilliga cannabisbeslag, av mindre karaktär, är 100 gram kokain samt 25 
kilo cannabisharts ytterligare två ärofyllda beslag värda att nämna. 

Harry med förare har under mätperioden medverkat till 56 st narkotikabeslag vid 
44 st beslagstillfälle till en sammanlagd samhällsnytta av 393 204 345 kr.” 

 

Övriga nominerade som delar på andraplatsen:  
Lars-Erik Petersson med Benny och Mattias Sundqvist med Casper. 

 
5. Juryns motivering till det vinnande ekipaget: 

 
” Harry och Kim Holm är ett ekipage som arbetar lugnt och metodiskt. De har hittat 
ett tempo som passar dem båda och de håller en hög och jämn koncentration. En 
av Harrys främsta styrkor är hans uthållighet i sökarbetet, med nosintensitet och 
tempo i god balans. 
  
Harry har även en bredd i sitt doftbibliotek som gör att han kan hitta många olika 
doftspår av inlärda preparat, från växtbaserade till syntetiska och semisyntetiska. 
Tack vare att nosen är ständigt påslagen hittar Harry dofter som är både svaga och 
starka. Beslagen han nosar upp är små och stora, från enstaka tabletter till 
ansenliga mängder av ett ämne.  
  
Harry och Kim jobbar effektivt i alla flöden och Harrys kapacitet att söka på både 
människor, fordon och varor är slående. Ekipaget har bland annat gjort fantastiska 
beslag i det tunga lastbilsflödet. Det är ett svårarbetat flöde, dels för att man rör sig 
mitt i trafiken med mycket ljud och rörelse, dels för att doftmiljön är stökig med 
många starka dofter att tränga igenom.  
  
Harry och Kim gör beslag på nästintill varje arbetspass. Det här har gjort att 
ekipaget under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 har bidragit till en 
samhällsnytta om totalt 393,2 miljoner kronor.” 

 

6. Vinnande ekipage meddelas av generaltulldirektör Charlotte Svensson snarast 
möjligt efter jurymötet. Ann Brinck meddelar Svenska Kennelklubben och 
Tullverkets kommunikationsavdelning när vinnaren har kontaktats. 
 
På grund av rådande coronaläge kan inte prisutdelning genomföras som normalt, 
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då Svenska Kennelklubbens hundmässa är inställd i år. Tullverket återkommer om 
hur prisutdelning kommer att genomföras. 
 

7. Ulf Uddman meddelar att han under 2021 kommer att avgå som VD för Svenska 
Kennelklubben, detta jurymöte för att utse Årets narkotikasökhund var därför det 
28:e och sista för hans del i rollen som VD för Svenska kennelklubben. 
 

 
 

Protokoll fört av 

Ann Brinck 

Bilaga: Statuter för korande av Årets narkotikasökhund 2020  

 

 

Sändlista 

Charlotte Svensson, generaltulldirektör, Tullverket  
Fredrik Holmberg, överdirektör, Tullverket 
Ewa Jägevall, rådspresident Svenska Inner Wheel 
Felle Fernholm, projektansvarig Lions Club International 
Ulf Uddman, ordförande Svenska Kennelklubben 
Nina Zarégon, redaktionschef, Tullverket 
Kim Holm och Harry, hundförare och narkotikasökhund, Tullverket  
Lars Kristoffersson, avdelningschef Brottsbekämpning, Tullverket 
Viktoria Düring, bitr. avdelningschef Brottsbekämpning, Tullverket 
Anders Alpsten, processägare Fysisk kontroll, Tullverket 
Bo Larenius, chef Enheten nationell samordning, Tullverket 
Michael Nelander, chef Kompetenscenter gränsskydd Malmö, Tullverket 
Mikael Lindgren, chef Kompetenscenter gränsskydd Stockholm, Tullverket 
Tony Magnusson, chef Kompetenscenter gränsskydd Göteborg, Tullverket 
Olle Karlsson, chef Kompetenscenter gränsskydd Nord, Tullverket 
Anders Hallin, chef Operativ samordning KCGM, Tullverket 
Kathrine Månsson, chef Operativ samordning KCGG, Tullverket 
Jonas Larsen, chef Operativ samordning KCGS, Tullverket 
Henry Hannu, chef Operativ samordning KCGN, Tullverket 
Jörgen Thynell, Nationell hundsamordnare, Tullverket 
 




