
Rapport om Inner Wheels Narkotikabekämpningsprojekt oktober 2021

Antal Inner Wheelsökhundar

Under innevarande år har Inner Wheel donerat 350 000 kr till Tullverket som kommer att nyttjas för 
inköp av hundar som kommer att utbildas för bl.a. narkotikasök.
Idag finns 23 sökhundar i Tullverket som är inköpta med medel donerade av Inner Wheel, 19 av dessa 
är i operativ tjänst, tre är under utbildning och en kommer att certifieras i dagarna med ny hundförare.
Alla sökhundar är utbildade/utvärderade för narkotika-, vapen och ammunitionssök. From Narkotika-
bekämpningsprojektets start har Inner Wheel sammanlagt donerat 81 hundar.

Beslag som Inner Wheels sökhundar gjort tillsammans med sina förare

Hittills under 2021 har Inner Wheelhundar i operativ tjänst bidragit till mer än  600 beslagstillfällen med 
narkotika. Dessa uppgår till en beräknad samhällsnytta av minst 441 miljoner kr. Beslagstillfällena 
inkluderar dessutom vapen/vapendelar och ammunition som beslagtagits med hjälp av hundar som 
donerats av Inner Wheel.

 Nyinköpta Inner Wheelhundar och nypensionerade     

Hunden Chiyo som kunde köpas in under förra året med donerade medel från Inner Wheel har 
tillsammans med sina förare grundutbildats och certifierats för operativ tjänst under 2021.
Sedan tackbrevet skrevs från Tullverket 2020 har ytterligare tvåhundar köpts in för donerade pengar
från Inner Wheel. Jack och Fanny vilka har påbörjat grundutbildning tillsammans med sina hundförare 
och beräknas certifieras under första halvan av 2022.

Jack 2018 Hane Labrador retriever
Fanny 2019 Tik Labrador retriever

Den totala kostnaden för ovanstående hundämne som inköpts med medel från Inner Wheels 
donationskonto är 110 000kr.

Under året har följande hundar inköpta med medel donerade av Inner Wheel tagits ur tjänst.
Roya, Zak och Irma har gått i pension efter lång och trogen tjänst.

Zak Springer spaniel 8 år i tjänst 681 beslag 2 546,3 milj. Kr
Roya Malinois belgisk 8 år i tjänst 192 beslag       44,8 milj. kr

vallhund
Irma Flat coated 7 år i tjänst 147 beslag          4,0milj. kr

retrieve

Imponerande viken samhällsnytta dessa hundar gjort under sin verksamma tid!

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. Corona-pandemin förde tyvärr med sig en viss nedgång avseende 
möjligheten att köpa in och utbilda hundar. Tillgången av lämpiga hundar för Tullverkets verksamhet  så 
väl som restriktioner har under en period gett minskade möjligheter till inköp. Glädjande nog ser man nu 
en ökning av tillgängliga hundar på marknaden igen och man har flera på väg in för utvärdering. Dock 
innebär omständigheterna i nuläget ökade priser.



Hundarna köps in outbildade. Kostnad kan variera mellan 60-70 000, eventuellt mer nu i pandemitider.

Under urvalsprocessen bedöms hundens inlärningsförmåga, sök-, och byteslust, miljöstabilitet och 
förhållningssätt till kända och okända människor.

Varje hund utbildas inledningsvis hos en av Tullverkets hundinstruktörer för att sedan föras över till sin 
blivande hundförare.

Dessa två bildar sedan ett team och genomgår tillsammans fortsatt grundutbildning för att sedan 
certifieras och kan då jobba i Tullverkets operativa verksamhet.

Hundteamen utbildas för narkotika, vapen-och ammunitionssök och ska klara av att arbeta i flera olika 
typer av flöden och miljöer. Personsök, bilsök, lastbilssök samt genomsökning av lokaler och 
utomhusområden etc.

  

Tack från Tullverket

Tullverket framför sitt varma tack till alla medlemmar i Inner Wheel för det stora samhällsengagemang 
mot narkotika vi visar och den mycket uppskattade årliga donationen för inköp av nya sökhundar 
genom Charlotte Svensson/Generaldirektör

Projektansvarig

Som nytillträdd projektansvarig ser jag fram emot att få vara er länk mellan Tullverket och Inner Wheel 
och tackar er för ert stora engagemang i detta fantastiska hjälpprojekt, Narkotikabekämpningsprojektet.

Önskar ni besök av narkotikasökekipage förmedlar jag kontakten med Tullverket.

Varma Inner Wheelhälsningar

Kristina Rabenius 

Projektansvarig för Narkotikabekämpnigsprojektet

kristina_rabenius@hotmail.com
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