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Årets Narkotikasökhund 2007
Labradortiken Ebba har valts till Årets Narkotikasökhund 2007. Ebba, som är uppfödd på Hund-
skolan i Sollefteå, tjänstgör tillsammans med sin förare tullinspektör Anders Lundberg vid en 
Gränsskyddsgrupp i Malmö. Tillsammans arbetar de med inkommande trafik kring hamnarna i 
Ystad, Trelleborg, Helsingborg, Malmö och Öresundsbron. Själva bor de i Skurup, mellan Malmö 
och Ystad.

Ebba har varit i aktiv tjänst sedan 2002, då hon var cirka två år gammal, och fyller åtta år om 
någon vecka. Det tillfälle Anders minns bäst av de tillslag som de gjort tillsammans, var den 6 
maj 2005. Det var en ganska kylslagen dag och över Öresundsbron kommer en tyskregistrerad 
bil med en ensam chaufför. Vid förfrågan säger mannen att han ska till Norge och campa, vilket 
genast får tulltjänstemännen fundersamma - vem campar i ett sånt väder? Ebba får i uppdrag att 
genomsöka bilen och markerar kraftigt genom att krafsa med tassarna, både i baksätet och i ba-
gageluckan.  Vid en närmare undersökning hittar man 50 kg cannabis och 30 kg amfetamin!

- Hon arbetar så lugnt och metodiskt, så det är lätt att se när hon har fått upp ett spår, säger 
Anders stolt.

Anders har arbetat som tullinspektör sedan 1987, men Ebba är hans första tjänstehund. Hon bor 
hemma hos Anders och är en uppskattad familjemedlem, men det finns också andra fördelar.

- Man lär sig att läsa hundens signaler mycket bättre när man vet hur den fungerar till vardags, 
säger Anders.

- Hemma är hon en mycket trevlig familjehund; lekfull, gillar att bära på saker och glad i mat. 
Som de flesta labradorer, helt enkelt, skrattar Anders.

Juryn, bestående av Karin Starrin, generaltulldirektör Tullverket, Monica Olsson, rådspresident 
Svenska Inner Wheel och Ulf Uddman, vd Svenska Kennelklubben, motiverade sitt  val av Årets 
Narkotikasökhund så här:

Med en outtröttlig iver att alltid vilja göra sitt allra bästa, tar sig 8-åriga Ebba an sin uppgift att avslöja narkotikasmugg-
ling. Oavsett hur tuff arbetsmiljön än är för Ebba sker det med stor effektivitet och utan att noggrannheten i sökandet 
eftersätts. Tillsammans med sin förare Anders Lundberg är de ett enastående effektivt bevis på vad Ebba och hennes förare 
tillsammans under sex år kan uträtta i Tullverkets arbete med att bekämpa narkotikasmuggling. Ebba har sedan år 2002 
stoppat narkotikasmuggling till ett samhällsnyttovärde på drygt 308 miljoner kronor. Ebba och Anders har även varit 
nominerade till årets narkotikasökhund 2004 och 2005.

Narkotikasökhunden Ebba och hennes förare Anders Lundberg kan ses på Svenska Kennelklub-
bens internationella hundutställning HUND 2007 den 15–16 december på Stockholmsmässan, 
Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 15 december.  Priset är ett resestipendium på 15 000 
kronor till Anders Lundberg och ett smaskigt ben till Ebba.
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Årets hundar
Förutom utmärkelsen
Årets Polishund och
Årets Narkotikasökhund 
är Svenska Kennelklubben 
med varje år och utser
Årets Bragdhund.
Årets Bragdhund utses 
under nästa vecka.


