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Allsidige Abbe hittar allt – ung
labradorhane Årets narkotikasökhund
Den femårige labradorhanen Abbe har utsetts till Årets narkotikasökhund
2009. Abbe arbetar sedan snart tre år tillbaka tillsammans med sin förare
tullinspektör Susanna Persson, 31, vid brottsbekämpningsgruppen i
Stockholm. Under året har Abbe initierat 99 narkotikabeslag till ett
uppskattat samhällsnyttovärde av 54 miljoner kronor.
Abbe, eller Megadroms Abbot-Ale som han egentligen heter, är en allsidig
hund som inledde sin karriär som vapensökhund i försvarsmakten.
- En av hans styrkor som narkotikasökhund är att han fungerar i alla olika
flöden och söker lika bra på personer som i bilar och lastbilar, säger Susanna.

Susanna beskriver Abbe som noggrann, engagerad och energisk - precis som
hon själv.
- Jag brinner verkligen för mitt jobb och om jag har kul på jobbet tycker också
Abbe att det är kul, säger Susanna. Att vi har roligt på jobbet och trivs med
det vi gör tror jag är anledningen till att vi kunnat göra ett bra jobb.
Susanna är också noga med att påpeka att de duktiga kollegorna i
arbetsgruppen är en förutsättning för att lyckas i arbetet med att söka efter
narkotika.
Ett av Abbes minnesvärda sök gjordes efter att en av Susannas kollegor på
intuition tagit in en bil till undersökning.
- Så fort Abbe kom in i rummet, innan jag ens hunnit kommendera något sök,
visade han att det fanns narkotika någonstans, berättar Susanna.
Abbe sprang snabbt fram och markerade på bilens sparklåda och inne i den
hittade man 5 kg amfetamin.
- Det var en väldigt härlig känsla eftersom det var tack vare Abbe vi fann
narkotikan, säger Susanna. Utan honom hade vi förmodligen aldrig hittat
något.
Hemma är Abbe en lugn och snäll hund som har lätt att koppla av från
jobbet.
- Jag tror att det är viktigt att han får vara bara hund när han inte jobbar, så
när vi är lediga gör vi sådant som han gillar, som att kasta boll till exempel,
säger Susanna.
Juryn bestod av Tullverkets genaraldirektör Karin Starrin, Anita Pärsson från
Inner Wheel och Ulf Uddman från Svenska Kennelklubben. I motiveringen
nämns bland annat att hund och förare på kort tid blivit ett effektivt ekipage,
att Abbe initierat många beslag varav flera aldrig skulle kunnat göras utan
hans insats samt att Abbes och Susannas fina resultat har nåtts genom
engagemang, hårt arbete och en aldrig sinande energi. Läs hela motiveringen
nedan.

Abbe och hennes förare Susanna Persson kan ses på Svenska Kennelklubbens
internationella hundutställning HUND2009 den 12-13 december på
Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 12 december.
Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Susanna Persson och ett
smaskigt ben till Abbe.
Juryns fullständiga motivering för Årets narkotikasökhund 2009:
Den 5-åriga labradoren Abbe har trots sin ringa ålder redan hunnit etablera sig
som en erfaren och duktig narkotikasökhund. Det i en arbetsmiljö som kräver sin
kompetens och har stora variationer. Tillsammans med sin förare Susanna
Persson som är ny i sin funktion, har de blivit ett effektivt team som med stor
energi hunnit göra många fina insatser i Tullverkets arbete med att bekämpa
narkotikasmuggling. Hunden Abbe är dessutom ett bra exempel på samverkan
mellan brottsbekämpande myndigheter eftersom han inledde sin karriär som
sökhund inom försvarsmakten innan han kom till Tullverket.
Susanna med hunden Abbe har initierat 99 stycken narkotikabeslag under
mätperioden september 2008 till september 2009 till ett samhällsnyttovärde av
54 miljoner kronor. Abbe har bland annat vid två tillfällen i Frihamnen i
Stockholm påträffat större mängder amfetamin väl dolt i bilar ankommande från
Baltikum. Narkotika som utan Abbes förtjänst inte påträffats vid dessa
kontrolltillfällen. Ekipaget har dessutom stor flexibilitet och gör beslag i alla våra
flöden.
Detta ekipage är ett stort föredöme för Tullverkets hundtjänst och har nått dessa
fina resultat tack vare engagemang, hårt arbete och en aldrig sinande energi. De
uppfyller med råge alla kriterier som ställs på ett bra narkotikasökhundsekipage.
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