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Ordförandens kommentar

Sommar-SM

2012

Årets sommar-SM går av stapeln i Katrineholm, Södermanland. Många har hört av sig och undrat vilka
regler som gäller. I grunden är det de befintliga reglerna, men med vissa avsteg.
Moment 2, Linförighet, UTGÅR
Moment 3, Framförgående, UTGÅR
Moment 8, Framåtsändande, UTGÅR
Moment 9, Apportering, UTGÅR
Moment 10, Apportering tung apport, UTGÅR
Moment 16, Saksök, endast påvisande
Moment 23, Sändande till stillastående, UTGÅR
Övriga regler är samma som tidigare.
Sommar-SM har en egen hemsida som ligger under,
www.polishundsm.se/2012/

I övrigt vill jag rikta ett tack till Skåne som efter att i
höstas ha anordnat narkotika-SM nu också, för första
gången, stått som arrangörer av vinter-SM. Bra jobbat. Redan nu pågår dessutom planeringen för 2014,
där Skåne står som arrangörer av sommar-SM.
Sist men inte minst. Nordiska Mästerskapen går av
stapeln i Gjövik i Norge (ca. 10 mil norr Oslo) den 31
maj – 3 juni. Följ tävlingen på vår gemensamma hemsida, www.nphu.se
Med förhoppning om en god vår med bra förutsättningar för träning i skog och mark.

Lars Lindgren
Ordförande

Ett tack från Britt-Marie Wiman
Vill på detta sätt framföra stort tack för alla som deltagit på olika sätt under
min man THOMAS WIMANS sjukdomstid, bortgång och i samband med
begravningen. Stort tack till alla olika polisdistrikt och hundsektioner som
hedrat honom med blommor, telefonsamtal, bidrag till olika fonder eller
med sin närvaro. Mycket tacksam för allt i min stora sorg och saknad.
Britt-Marie Wiman

I Polishunden 2-2012 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Gubbe på stubbe

Evert Wiik
Text: Catarina Håkansson och Evert Wiik • Foto: Lotta Wiik
Illustrationer: Robban Carlsson

Evert Wiik. Så står det på en handskriven
liten skrynklig lapp som hamnat längst ner
i botten på kameraryggsäcken. Efter många
telefonsamtal, via två polismyndigheter, LKC
i Jönköping och före detta kollegan Roberto
Vescovi, får vi till sist tag i Evert, som befinner sig i en liten stuga i djupaste Småland.
Stugan, som fortfarande är utan elektricitet, ärver han av sin farmor för snart 50
år sedan. Tack vare det söker han sig, sommaren 1965, från Kristianstad och Skåne,
till Värnamo polisdistrikt. En månad senare
fångar han tillsammans med Flåsmyrens
Golden Eddie – Pelle, sin första tjuv. Då är

han ännu inte hundförare, och 13 månader
gamla Pelle, är ännu inte polishund.
När han går i pension för tio år sedan, efter
33 år som hundförare, har han aldrig, annat än på grund av ålder, slagit ut en hund.
Det betyder att han sammanlagt inte har
haft fler än fem hundar. Hemligheten ligger i
att han som han själv uttrycker det, låtit dem
få använda sina naturliga egenskaper.
– För mycket lydnad hämmar hundarnas
förmåga att agera och fungera självständigt
och effektivt, slår han bestämt fast.
Här följer Everts summering från 60-talet,
70-talet, 80-talet och 90-talet.

Det är långt ifrån något självklart val att jag ska bli polis. Jag
är född och uppvuxen i Moheda utanför Växjö. Först arbetar
jag ett tag som charkturist och sedan tar jag värvning. En dag
sitter vi på mässen och jag och en kollega börjar snacka om
att vi kanske skulle söka till polisskolan. På den tiden får man
både lön och fullt traktamente.
Sagt och gjort, runt juletid 1963, skickar jag in min ansökan
och kort därefter blir jag kallad till intagningsintervju hos dåvarande landshövding Berlin, i Kristianstad Län.

Blir smålänning igen
I februari, efter att fått tjänstledigt från regementet, bär det av
till den stora staden Malmö och en tio månaders lång grundutbildning. Praktiktjänsten gör jag sedan i Kristianstad och det
är också här jag hamnar som fotpatrullerande polis.
Sommaren 1965 ärver jag en sommarstuga av min farmor.
Den ligger utanför Värnamo och jag söker mig därför till
Värnamo polisdistrikt som det heter på den tiden. Med mig
i flyttlasset har jag en årsgammal schäferhane som ståtar till
namnet Flåsmyrens Golden Eddie, men kallas för Pelle.
Efter kanske en månad hamnar en stulen bil i diket, och
jag blir kallad till platsen. Pelle har jag som alltid med mig.
En kollega frågar om han kan spåra, vilket han kan. Jag är
uppväxt med hund och hade tränat Pelle efter eget huvud och
förstånd.
Efter en kilometers spårning griper vi biltjuven som visar
sig vara en ”gammal bekant” från tiden i Kristianstad. Han uttrycker att det är ”för jävligt att du tar mig här också”.
P O L I S H U N D E N 2 - 20 1 2
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Hundskolan i Sollefteå
Ett par månader senare, i september är det dags att packa igen
för nu ska jag och Pelle till grundkursen och Sollefteå hundskola. Där uppe passar jag föresten på att träffa min fru.
Pelle gör en strålande bra L-test och fungerar sedan som en
utmärkt polishund tills han fyller 10 år och tas ur tjänst med
ålderns rätt. Under de här åren återvänder jag med jämna mellanrum till hundskolan för att vidareutbilda mig, men också
senare för att verka som instruktör.
Pelle är nog den av mina hundar som har fått störst plats i
mitt hjärta. Tillsammans fångar vi mycket busar, men ett av
de roligare jobben är när vi hittar en försvunnen 80-åring i en
mosse. Han har då varit borta i två dygn.
Nästa hund i mitt liv är HS Berr, som jag får kring årsskiftet
1972–1973. Han är en mycket trevlig hund som är lugn och
sansad. Han har ett fint näsarbete och är i jämförelse med
Pelle mjukare och behagligare att dressera. Med honom deltar
jag på SM i drag.

Pension med blandande känslor
Om Berr är av den mjukare sorten så är nästa hund, HS Eddie
motsatsen. Han gör entré i början på 80-talet och vi har en hel
del uppgörelser, inte minst kring matsituationen. Som tur är så

visar han inga dumheter alls mot våra två små barn. Trots sin
storlek, med en matchvikt på 47–48 kilo är han förvånansvärt
smidig. Han blir efterhand mycket duktig på narkotika.
Hund nummer fyra, Scandans Clay, köper jag av ett av
stans fyllon. Jag ser direkt att det var en fin och bra hund och
jag får inte fel. Clay är tre år när han kommer till mig. Det är
en på alla sätt trevlig och snäll liten hane som aldrig någonsin bråkar, men är rejäl och stabil.
Min sista hund blir Ermoros Kimmy, även det en schäferhane. Han är grundtränad i lydnad och har naturliga skyddsegenskaper även om han aldrig är körd i
skyddet. Han är nog nästan fyra år
gammal när han kommer till mig.
I slutet på 90-talet tvingas jag
genomgå en höftoperation och
det tar tid innan jag är tillbaka på
jobbet på våren 2002. Den siste
augusti samma år går jag med
blandade känslor i pension. Nu
har jag ingen hund och med tanke
på att jag blir 73 år nästa gång, är
det inte heller aktuellt att skaffa
någon. Nu ser jag fram mot att sonens familj ska skaffa hund.

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson, som är utbildad i graﬁsk design och
kommunikation vid Linköpings Universitet. Är ni intresserade av att se mer av Robbans alster så besök
hans ﬁna hemsida: www.robbancarlsson.com

Årets
skyddshund 2011
Foto: Catarina Håkansson

Svensk Mästare och Nordisk Mästare. Nu
kan Lei-Anns Besk med förare Ronny
Holmberg lägga ytterligare en titel, Årets
Skyddshund, till meritlistan. Polishunden
gratulerar och önskar lycka till med den
fortsatta tävlingskarriären.
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Draghunds-SM
Ulricehamn 2012
Text: Joakim Hansson, Ordf. Skånes Hundförarförbund

Kan Skåne anordna ett draghunds-SM? Frågan var helt klart
berättigad. Jag ställde den och säkert många andra med mig.
Bor man i ett län som i genomsnitt kanske har två snöveckor
per år inser man ganska snart att denna typ av tävling kan bli
tuff att arrangera. Styrelsen bestämde sig ganska tidigt att vi
skulle flytta tävlingen till ett annat län. Vi ville få så stora garantier för snö som möjligt samtidigt som vi inte ville behöva
åka genom hela riket för att komma dit.
Valet föll på Ulricehamn. Ulricehamn hade en skidanläggning med konstsnö som skulle garantera att tävlingen kunde
genomföras samt en bra geografisk placering (för alla boende
söder om Stockholm). Att Revinges egen hustomte Peter
Matthijs är bosatt där gjorde saken ännu bättre.
Dagen före tävlingen kantades av mycket improvisation och
sistaminutenändringar. Banans sträckning var ett av problemen som skulle vålla en del huvudbry. Ulricehamn hade en
del snö var men det var bara den 3,6 km långa konstsnöbanan
som gick att använda. Banans korta sträckning och på vissa
ställen tuffa sträckning gjorde att vi fick fixa och trixa för
att få ihop det. Vi ville att ekipagen skulle behöva varva och
möta varandra så lite som möjligt vilket inte visade sig vara
lätt. Kvällen innan tävlingen var det stjärnklart och minus två
grader, perfekt.
Tävlingsdagen kl 07:00 var det 4 plusgrader och regn i
luften. Som arrangör kändes detta mycket tråkigt men efter
föråkaren och experten Bengt Ljunglöfs lugnande ord om att
banan var bra gick humöret upp.
Veterinärbesiktningen och förberedelserna innan start gick
bra och vi kunde starta som planerat. Med tanke på de tävlandes ansiktsuttryck vid varvning och målgång var banan
förmodligen ganska tuff. RKP tog storslam genom Rolf, Peter
och Jens. Grattis! Ur ett arrangörsperspektiv var tävlingen
mycket lyckad. Alla tog sig i mål, inga skador på hund eller
förare samt inga hundincidenter (slagsmål/bett).
På kvällen var det prisutdelning och middag på Hotell Bogesund.
Dag två började även den tidigt. Förutom en lätt huvudvärk
så var förutsättningarna perfekt. En minusgrad och klarblå
himmel! För att alla tävlande som vill skulle kunna medverka
vid stafetten tidigarelade vi den en timma. En miss i kommunikationen gjorde att skidklubben inte hann förvarna en
förskola som var inbokad. 50 åksugna barn kom som planerat

och villa ha sin del av banan. Återigen fick vi fixa och trixa
med banan. Stafetten kunde ändå starta och genomföras som
planerat. Återigen tog RKP hem segern genom Lag Rolf/Peter/Jens. Grattis!
Skador och hundincidenter uteblev även denna gång och
alla kom i mål. Prisutdelningen och fotografering kunde, till
arrangörens stora förtjusning, ske i strålande solsken.

Stort tack till alla som deltog. Bra kämpat!
Styrelsen vill särskilt tacka Stefan Jalderyd, Peter Matthijs
och Ulricehamns IF. Med er hjälp kunde Skåne arrangera ett
draghunds-SM som både vi och de tävlande var nöjda med.

Resultat draghunds-SM 2012
Individuellt:
Pl. Hund
1 Tyrannens Butan
2 Tyrannens Ninja
3 Segervittringens Ayla
4 Working Heroes Emo
5 Furukollen´s Bodugard

Förare
Tjänstgöringsort
Andersson Rolf RKP
Larsson Peter
RKP
Öhling Jens
RKP
Karlsson Johan Södermanland
Söderlind Anders Sth

LAG
1 RKP
Larsson Peter
Öhling Jens
Andersson Rolf

Tyrannens Ninja
Segervittringens Ayla
Tyrannens Butan

2 UMEÅ
Lundberg Sofia
Risberg Daniel
Dahlberg Ulf

Försvarsmaktens Dhill
Sockersmulans Alcatraz
Polarmarkens Lazer

3 VÄSTRA GÖTALAND
Bergström Lars
Working Heroes Doris
Sandsten Tomas
Kustmarkens Usco
Ohlsson Jens
Försvarsmaktens Duke
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Tjänstehundar och
brukshundar
från förr till nu
Text: Leif Carlsson • Foto: Catarina Håkansson

Leif Carlsson, medlem i Kungälvs Brukshundklubb, utbildningsledare Hundförarpolisen Västra Götalands polisdistrikt, funderar och summerar.

Jag har arbetat med polisiära tjänstehundar sedan 1975 och har sedan
dess även varit aktiv inom brukshundklubben och då mest som tävlande med diverse olika hundar.
Under mina första 20 år arbetade
jag nästan uteslutande med schäferrasen.
Schäfer var den ras de flesta
människor betraktade som den
självklara polis-, militär- och
brukshunden. Någon uppdelning av rasen hade ingen
hört talas om. De flesta av de
hundar som användes kom
från kennlar och avelslinjer
som idag betraktas som utpräglade exteriörlinjer.
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hund men borde definitivt inte ha detta som enda uppgift. En
hund med dessa egenskaper behöver en tydlig uppfostran med
klara regler för att fungera i vårt samhälle. Vissa hundar med
starka drifter kan i oerfarna händer betraktas som problemhundar. När jag började min bana med polis- tillika brukshund
hade vi instruktörer inom båda kategorierna som kunde hjälpa
till med hundar som föll utanför önskvärda ramar. I många
fall gällde detta ren uppfostran.
Dressyrmetoderna har under åren utvecklats och förfinats.
Positiv inlärning med belöningsformer ger en mycket snabb
dressyrutveckling, detta är det ingen tvekan om. Tyvärr sprider sig uppfattningen mer och mer att man inte får tillrättavisa
eller korrigera en hund utan endast belöna och avleda.
Denna inställning har lett till att många starka hundar avlivas då de betraktas som problemhundar.
Om det skall vara meningsfullt att ta fram användbara polisoch brukshundar måste vi tillsammans våga framföra att det
är nödvändigt att fostra och sätta gränser för en hund och bli
en bra ledare som djuret ser upp till, detta är inte detsamma
som att rycka halsen av den.
Belöning skall utdelas för att man gjort något bra, inte för
att förhindra en dumhet eller felbeteende.

Uppdelning av avelslinjer
Schäfern, Divahedens Birro, polishund i Värmlands län.

Polisens prövningsordning fordrade att hundarna fungerade
i munkorgsarbete och mot oskyddad figurant och i förlängningen förbrytare i skarpa lägen. Enligt min åsikt så har vi
i Sverige de finaste bruksprogrammen i världen eftersom vi
kan utnyttja allemansrätten till långa spår i obanad terräng,
sökarbete på kluriga banor samt ett skyddsprogram som kräver en komplett arbetshund med egenskaper som kamplust,
skärpa, försvarslust.
Under hela min aktiva tid som hundförare har jag tävlat vid
sidan av arbetet med mina tjänsthundar, ibland har jag unnat
mig någon ren tävlingshund. Schäferrasen dominerade samtliga tävlingsgrenar fram till 70-talets senare del med undantag
av enstaka rottweiler, dobermann och riesenschnauzer. I söket
började kelpien dyka upp för att följas av bordercollie.

Uppfostran med klara regler krävs
Dressyrmetoderna vid denna tid var annorlunda än idag. Hundarna koppelkorrigerades och belönades med beröm vid rätt
utfört beteende. De egenskaper som kännetecknar en komplett
brukshund vill jag sammanfatta som arbetslust. I denna ingår
kamplust, skärpa, försvarslust, ett hanterbart temperament (ej
att förväxla med stress), nervstatus under kontroll, acceptabel
dådkraft vilken även innefattar miljöstabilitet och en inte alltför påfallande vekhet.
En sådan hund kan fungera alldeles utmärkt som sällskaps10

P O L I S H U N D E N 2 - 2012

Under 80-talet och framåt började uppdelningen på schäfersidan i en utställnings- och en bruksvariant. De grå hundarna
blev allt vanligare inom bruksleden. Vissa kennlar valde sin
egen väg och behöll svenska linjer av arbetstyp med framgång. Ju längre tiden gick blev uppdelningen allt tydligare.
Utställningssidans hundar fick en allt mer sluttande rygglinje
och började sakta men säkert tappa arbetslust.
I början på 90-talet kom IPO-programmet in som tävlingsvariant. Instruktörer från såväl Danmark som Tyskland reste
runt och lanserade dressyrmetoder och inlärningsmetodik.
Inom polisen och även civilt tog vi till oss det fina systemet
med bytesutveckling från valp till vuxen hund m m. Tyvärr
drog det med sig en del avarter framför allt när vissa överdrev aggressionsutveckling med ibland tvivelaktiga metoder.
Under åren har detta dock till stora delar balanserats upp och
sporten blivit mer rumsren.
1990 skaffade jag min första hund av rasen malinois. Eftersom jag var van vid schäfer var mitt första intryck att de
utseendemässigt var rent fula med sin fyrkantiga kropp och en
helt rak rygglinje. Ju mer jag arbetade med dem upptäckte jag
fördelarna med deras kroppsliga uppbyggnad.

Korsningar på kontinenten
Malinoisen av bruks- arbetstyp skapades i Holland på 60-talet. Bruksfolk, polis och militär enades om att deras rasrena
tjänste- och tävlingshundar höll en låg och usel kvalitet. Man
använde då ca 60-70 procent av den belgiska vallhunden
och korsade dessa med resterande procent schäfer. Samma
koncept gjordes med den holländska herdehunden. Dessa
avkommor visade sig mycket starka och användbara. Belgiska
kennelklubben upptäckte dem och mönstrade in dem på de
rena belgarlinjerna.
Avkommor till dessa har sedan spridits världen över som

Leif Carlsson funderar och sammanfattar

tävlings och arbetshundar. Belgarklubben rasade när ”bruksmallarna” började spridas och anklagade oss för att ha blandrashundar. Vi svarade utställningsgängen att vi respekterade
deras åsikter och att det enda vi ville var att de erkände vår
existens eftersom vi stod för 95 procent av bruksresultaten.
Denna motsättning har i stort sett lagt sig helt.
De första generationerna bruksmallar var påfallande rejäla
och mentalt starka. Eftersom jag från och med 1995 även
fött upp rasen så har jag följt blodslinjerna från insidan. Den
belgiska vallhunden har under åren spridits över hela världen
som arbetshund på schäferns bekostnad.
Mitt första civila bruks-SM med rasen malinois tävlade jag
1994. Då var det en malle och 14 schäfrar på startbanan. De
sista 3 åren har det varit 13–14 mallar och 1–2 schäfrar. Jag
tycker att detta är en tragisk utveckling då duktigt schäferfolk
överger sin ras och konverterar till belgaren, detta gäller även
en del uppfödare. Anledningen är, vet jag, att man inte orkar
slåss mot ”väderkvarnar”.

Civila tävlingar styr bruksaveln
Tävlingsprogrammen på den civila marknaden styr aveln av
våra stora bruksraser. De nya dressyrteknikerna möjliggör att
momenten framför allt i lydnaden bryts ned i beståndsdelar
och förfinas till perfektionism av duktiga dressörer. I jakten
på höga betyg inom de svenska bruksgrenarna så prioriterar
man att i allt större omfattning att satsa på mjuka styrbara raser och individer.
De starkare hårdare hundarna av tjänstehundstyp är inte
längre intressanta hos tävlingsfolket.
Bruksmalinoisen i Sverige håller sakta men säkert på att förvandlas till en mjuk styrbar känslig tävlings- och sporthund, dock

med stora drifter. Med tiden kommer bristande tillgänglighet,
brister i nerver och dådkraft att köra även denna hundtyp i diket.
Eftersom schäfern inte längre prioriteras av de förare som
är intresserade av våra svenska bruksgrenar så kan man satsa
på betydligt mer lättstyrda hundar vilka som ej heller har nytta av en utvecklad skärpa och försvarslust. I spåret skall hunden vara noggrann men ej ”ligga på”. Något uppletande som
kräver arbetslust och föremålsintresse finns heller ej med.
När de första hundarna av brukstyp, både av schäfer och
malinois mentaltestades för polisbruk, så godkändes större
delen av de hundar som visades upp. I dag är förhållandet det
omvända.

Brister i båda raserna skapar problem
Vid de årliga tjänstbarhetsproven i Västra Götaland 2010
underkändes 6 polishundar, 5 schäfrar och en malinois där
brister i arbetslusten var orsaken till utslagningen. Dessa hundar byttes ut. Vid våra mentaltester på senare år så är brister
i arbetslust den största utslagningsorsaken på schäferrasen.
Beträffande malinois så är det brister i dådkraft och tillgänglighet kombinerat med en påfallande vekhet.
Det som fortfarande är till belgarrasens fördel tjänstemässigt är hälsobilden och arbetslusten som de flesta dock fortfarande har. I Göteborg där jag är verksam har fördelningen på
hundar varit ca 50/50 på schäfer och malinois de senaste 15
åren, plus en boxer som en katt bland hermelinerna. Ett större
antal av malinois har varit i tjänst till mellan 11 och 12 års ålder. Rasen är fortfarande förhållandevis frisk även om det börjar komma en del ledfel och en och annan med ryggproblem.
Beträffande våra schäferhundar så är bilden en helt annan.
Ett stort antal av tjänstehundarna har under åren bytts ut för

Schämallen, Mix, polishund i Blekinge län.
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framför allt ryggproblem men också klådor, allergier m m.
Något som uppfödarna framförallt borde se upp med är att
arbetslinjerna av schäfer allt mer börjar anta en rygglinje som
klart närmar sig exteriörstuket. Framförallt gäller detta många
av de importerade hundarna. Många av hundarna är endast
2-3 år gamla när de tvingas avbryta sin tjänstekarriär p.g.a.
ryggproblem.

Det ﬁnns fortfarande riktigt bra hundar
Det finns fortfarande riktigt bra hundar av rasen schäfer, både
i Sverige och utomlands. Det samma gäller den belgiska vallhunden av arbetslinjer.
Beträffande schäfer så tror jag vare sig utställningssidan
eller arbetshunden längre skall samsas i samma avelsarbete.
Skilj raserna åt. Låt exteriörhundarna beundras på utställningar utan att besväras av onödiga brukskrav.
För att få tillbaks en potent allsidig bruks- och tjänstehund
krävs stora krafttag nu. En hård riktad urvalsavel både hälsomässigt och mentalt är ett måste. För att få till detta måste
erfarna uppfödare samarbeta vilka ej sätter prestige och ekonomisk vinning i första rummet.
De måste vara rädda om MH, testa samtliga kullar och våga
vara hänsynslösa mot sig själva med ett stenhårt urval mot avel. Titta i Sverige först och leta upp guldkornen från tidigare
starka linjer innan ni går över ån efter vatten.
Inslaget av schäfer på malinois var väldigt lyckat. Personligen skulle jag inte vara främmande för att slå in någon stark
schäfer återigen för att stärka upp dagens population av malle.
Dessa raser ligger genetiskt väldigt nära varandra. Är schäferuppfödare mogna för att göra ett försök till rasförbättring
av schäfer genom att använda sunda exemplar av malinois för

Mallen, Lei-Anns Besk, polishund i Blekinge län.
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att förhoppningsvis förbättra hälsobild, få upp arbetslust och
framförallt för att få till en sundare kropp på rasen? Om inte
så är det kraftig urvalsavel av de rena linjerna som gäller.

Utnyttja erfarenhet och kunskap
Det experiment som Västra Götaland genomförde med en
planerad korsningskull utföll med 10 individer utan fysiska
defekter. 7 av 10 är arbetshundar i någon form, 5 inom polisen. En hund är narkotikahund på Hasselakollektivet på
Gotland och den sista hos viltskadecenter där den spårar varg
och björn. Detta projekt borde varit styrt från centralt håll och
följts upp med ytterligare ett antal kombinationer för att få ett
underlag för utvärdering.
Då hundar har en relativt kort livslängd och reproducerar
sig snabbt så går förändringen med hastighet över tid. Om
våra bruks- och tjänstehundar fortsätter att förändras i samma
takt de närmaste 20 åren så kommer tjänstehundssidan att
vara helt utslagen. Tävlingsdelen har en förmåga att förändra
sig efter förutsättningar och kommer säkert att hitta nya vägar.
Min bana vad det gäller både bruks- och tjänstehundsarbete
är inne på upploppet. Inom några få år är jag pensionär och
endast åskådare. Jag skriver inte detta av bitterhet. Jag har
haft en fantastisk resa där jag fått arbeta under nästan hela
mitt vuxna liv med mitt största intresse. Jag har dock en stark
önskan att ni hjälps åt så att även våra ungdomar framöver
kan få uppleva sunda arbetsvilliga hundar.
Många av våra allra duktigaste uppfödare är i min egen
åldersklass. Utnyttja deras stora erfarenhet och kunskap. Likaväl som man genom avel kan försämra så kan man vända
skutan och förbättra, förutsättningen att det skall bli så är att
så många som möjligt samarbetar.

Ny på jobbet

Försvarsmaktens Fancy
med förare Andreas Johansson
Under vinjetten NY PÅ JOBBET, tänker Polishunden framöver försöka presentera de hundar som efter godkänd ”uppkörning” tas i tjänst runt om i vårt avlånga land. Detta bygger
självklart på att vi på redaktionen får information om vilka
hundar som är aktuella.
Långt ifrån alla hundar kan bli polishundar och vi tycker

det känns roligt och viktigt att på det här sättet lyfta fram de
uppfödare som lyckats få fram hundar som håller måttet.
Först ut blir Försvarsmaktens Fancy (Fanny), som tillsammans med sin förare Andreas Johansson, från och med nu
arbetar i polismyndigheten i Blekinge Län.
Polishunden önskar lycka till med kommande hundjobb!
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Studiebesök
9 –11 december 2011
Text: Andreas Hagung, Inspektör, hundenheten
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Hundverksamhet i Berlin

i Berlin
2010 ansökte, och beviljades, Hundenheten
i Södermanland ett stipendium från Polisens
hundförarförbund. Ansökan uttryckte en
vilja att besöka och studera hundverksamhet

med delvis andra arbetsuppgifter än vad vår
egen verksamhet i nuläget omfattar. Platsen
skulle vara en europeisk storstad med andra
förutsättningar än vår hemmamiljö.
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Hundverksamhet i Berlin

Vi valde Berlin, av flera anledningar, inte minst då en stad av
den storleksordningen har stor erfarenhet av skarpa och förebyggande bombsök, demonstrationer och stora evenemang
som vi naturligtvis saknar.
Besöket skulle fungera som inspirationskälla att dressera
hundarna mot flera användningsområden, t ex att söka vapen
och sprängämnen. Styrelsen hörsammade ansökan och stipendium beviljades.

Resan beviljas
Vi hade etablerat kontakt med tyska kollegor i god tid, och
beskrivit syfte och mål med besöket. Vår begäran vandrade
ändå upp till Berlinpolisens högste chef, självaste polispresidenten skulle ge sitt godkännande. Vi välkomnades till sist
ner, och ett program faxades till Chefen Hund. Dock präglades studiebesöket av annat än formalia och föreläsning.

Studiebesök
Berlinpolisens hundverksamhet ligger bland annat i delen
Spandau, i ett väl tilltaget och inhägnat område. Byggnaderna
och platsen är en del av den brittiska sektor som förvaltade
delar av Berlin efter krigsuppbrottet. Kollegornas lokaler och
fordonspark var av annan standard än vår, men området kändes som idealiskt för hunddressyr, i alla fall med hänsyn till
deras arbetsuppgifter.
Vi erbjöds först en traditionell presentation i utbildningssal av Berlinpolisens hundhistoria, men föreläsning övergick
till ett allmänt samtal där tyska och svenska poliser utbytte
erfarenheter och bytte frågor med varandra. Vi upplevde att vi
delade vissa svårigheter, att till exempel hitta lämpliga tjänstehundar, och att arbetsuppgifterna skilde sig åt i viss del. I
Berlin använder polisen knappt sina hundar till att spåra upp
misstänkta, de anser det utsiktslöst då deras arbetsfält bara
består av asfalt och liv och rörelse.
En svensk misstänkt rattfyllerist som springer till skogs
efter en dikeskörning kändes nog exotiskt för tyskarna. De
berättade att de utför c:a ett bombsök i lokaler per arbetsdag,
och att hundarna även används i nära samarbete med insatspoliserna när de ingriper mot farliga personer.

Hundförare i Berlin
Totalt tjänstgör 140 hundförare i Berlin, en stad med c:a 3,5
miljoner invånare. Förutom sprängämneshundar hade de även
brandhärdshundar, tobakshundar (Tyskland är ett stort transitland för smuggelcigaretter) och ID-hundar m m.
Vi förevisades även hundträning, de traditionella delarna
lydnad, skyddsarbete och spår. Vi konstaterar att skillnaderna
var mindre än likheterna.. Deras fordon är inte som våra framtagna för att ta sig fram i blötsnö och skogsvägar. Inte heller
behövs fordonen för söka försvunna person i skogsmiljö, utan
Berlins hundavdelnings fordon används i stadsmiljö. Bussarnas rutor var delvis täckta av galler vilket gav rejäl antydan
18
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om att hundarna arbetar stor del i och runt folkmassor. De
svartklädda kollegorna som inte ville medverka på bild berättade att de även jobbar intensivt mot grov organiserad brottslighet, främst MC-relaterad, men att de även hade problem
med fotbollssupportrar från det forna öst.

Insats av Röda Korset
En skillnad är att i Tyskland används inte polishundar för att
eftersöka försvunna personer, det arbetet bedrivs av Röda
Korset. (Den stora samhällsnyttan är nog inte fullt så erkänd
som den förtjänar, då flera av oss såg ekipage från Röda Kor-

set, hundar och förare, som i julkommersen stod med sparbössor och samlade in pengar för denna verksamhet.)

Figuranten Jens
Sörmlandspolisens egen favoritfigurant Jens fick äran att i
skyddet “figga” för en insatsmalle. Deras skyddsärmar var
imponerande bra, enligt honom. Ärmen han fick på sig kändes
väldigt tunn och smidig så Jens förberedde sig på att byta
ut kvällens match mellan Hertha Berlin / Schalke 04 mot en
kväll på akuten. Det blev dock inget genombett, lite förvånande då hunden bet väldigt kraftigt.

P O L I S H U N D E N 2 - 20 1 2
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Det var tydligt att tyskarna i skyddet jobbade väldigt mycket med att få fasta och trygga bett. Den hund Jens figurerade
åt hade som sagt ett väldigt kraftfullt och fast bett. Det fanns
ingen tendens till tugg i bettet.
Vad gäller hundarna så kändes det som om deras malinois
var lite större än de vi har hemma dock med samma kamp och
temprament/intensitet
Efter förevisning avslutade vi med en ny sittning där vi under avslappnade former fortsatte att diskutera praktiska saker
om att leva med polishundar. På anläggningen fanns det t ex
möjlighet för kollegorna att lämna in hunden då de hade kortare ledighet och semester.
Sammantaget var det ett mycket lyckat besök. Farhågor
om strama och stela tyskar överskuggades helt av deras engagemang, artighet och även nyfikenhet om våra förhållanden.
Både gröna och svarta samt blå uniformer var överens om att
hundtjänsten tillhör det mest intressanta och givande i våra
organisationer. Vi förevisades även deras insatsuniformer och
konstaterade att utrustningen var mer praktisk än vår, bl a
smartare placering av vapen, smidigare hållare för hjälm m m.
Det visar åter att Berlins hundenhet lever med ständiga evenemang och kommenderingar.

Berlin, värt ett besök
Avslutningsvis vill vi även rekommendera staden för de som
inte besökt den. En imponerande stad med en stark historia.
Vänliga människor, behagligt tempo trots sin storlek och med
turistattraktioner och historielektioner i massor. Samt att det
går att beställa obscent stora portioner mat på restaurangerna.
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Skriv i tidningen

Skriv i tidningen Polishunden!
Att skriva något på Facebook
eller Twitter är en baggis.
Att skriva något till Polishunden är
inte mycket svårare, men tar lite
längre tid. Det kan det vara värt.
Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.
En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela,
och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Glöm inte att bilden måste vara högupplöst
Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu
Hälsningar
Lars Lindgren, ansvarig utgivare

P O L I S H U N D E N 2 - 20 1 2
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Pierre och Zlatan får
en händelserik natt
Fem fångade tjuvar på bara några timmar
Text och foto: Catarina Håkansson

Med några timmars mellanrum får larmcentralen in pågående inbrott i såväl västra som
östra kanten av det drygt tio mil långa Blekinge län. Oturligt, ur busets perspektiv, är att
Pierre Nilsson och Zlatan (Försvarsmaktens
Denzel) är i tjänst den här aktuella torsdagsnatten i mitten av mars. Efter två, eller kanske rättare sagt tre, fina spåruppdrag kan de
sammanlagt räkna ihop inte mindre än fem
gripna personer.
Det första larmet kommer strax efter klockan halv tio på
kvällen. Nyuppsatta övervakningskameror på återvinningscentralen i Olofström har ”fångat” in två personer. Väktare är
snabbt på plats men håller sig på behörigt avstånd i väntan på
polisen.
– Då befinner jag mig i Karlskrona som ligger helt i andra
delen av länet, berättar Pierre, som varit hundförare sedan
hösten 2007. Min nuvarande hund, som kallas för Zlatan, är
en drygt tre år gammal schäferhane som varit i tjänst i knappt
ett år. Denna natt får jag nytta av visdomsorden som mina
äldre kollegor har malt för mig som ett mantra sedan jag blev
hundförare.
1.) Det spelar ingen roll hur mycket försprång tjuvarna har.
Om du inte försöker har du heller ingen möjlighet att
lyckas.
2.) Lita på hunden, lite på hunden, lita på hunden!

inhägnar området och Pierre förstår att gärningsmännen tagit
sig under och fortsatt in i ett skogsparti på andra sidan.
– Min utrustning gör att vi måste ta oss runt istället, förklarar
Pierre. Men Zlatan har inga problem alls med att fästa upp igen
och fortsätter med hög intensitet. Efter ett par hundra meter
stannar han, flaggar ivrigt och gör en anskällning mot en gran.
Och mycket riktigt hopkrupna där under sitter två personer.
De bägge grips och blir upphämtade av anslutande kollegor.
När Pierre och Zlatan undersöker gripandeplatsen lite noggrannare visar hunden plötsligen intresse av att vilja fortsätta
att spåra.
– Först tror jag att det är kollegorna, med de gripna tjuvarna
som försvunnit ut ur skogen, som han spårar, men efter ca 100
meter viker han av åt ett helt annat håll i skogen. Jag ropar
på kollegorna på radion och ber dem kolla en extra gång med
väktarbolaget om de är säkra på att det bara var två gärningsmän inne på området. Efter en kort stund skrapar det till i radion och jag hör kollegan svara att det eventuellt kan ha varit
tre gärningsmän. Då förstår jag att Zlatan är den tredje tjuven
på spåret!

I grevens tid
Spåret går i skogen i riktning mot tätorten, för att sedan vika
ut mot en trafikerad genomfartsled. Zlatan följer sedan målmedvetet en cykelbana som leder tillbaka mot återvinningscentralen. Efter ett par hundra meter går han rakt över vägen
ner i diket på motsatta sidan.
– Vi fortsätter ytterligare några hundra meter i dikeskanten,
minns Pierre. Strax innan vi kommer fram till en liten sjö

Gasen i botten
Pierre trampar gasen i botten och kommer fram till brottsplatsen och släpper på hunden på asfaltspåret som hunnit bli
en timme gammalt. Spåret leder bort till ett högt staket som
22
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Pierre Nilsson och Försvarsmaktens Denzel (Zlatan),
Polismyndigheten i Blekinge Län.

Hundjobbet
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längst vägen, flaggar Zlatan med svansen. Han rusar fram till
en större sten och bakom stenen ligger den tredje gärningsmannen och gömmer sig. Ytterligare något hundratal meter
längre fram står hans bil parkerad, så vi kom verkligen ifatt i
grevens tid.
Pierre lämnar Olofström och kör till polisstationen i Karlshamn för att avrapportera. Någonstans mellan två och tre på
natten rullar han i väg ”hemåt” och österut. När han kört en
bit kommer det ett nytt larm, om ett nytt pågående inbrott, den
här gången i ett villagarage utanför Karlskrona.

En heltaggad Zlatan
– Det tar mig kanske 20-25 minuter att ta mig dit, säger Pierre
som anländer samtidigt som en annan patrull. På vägen fram
mot fastigheten har de uppmärksammat en bil som står konstigt parkerad utanför villaområdet och som möjligen kan sättas i samband med inbrottet.
Medan en tredje patrull ”vaktar” den aktuella bilen, åker
Pierre fram till villan och tar ut en heltaggad Zlatan. Först är
han lite orolig för att hunden, med tanke på nattens tidigare
övningar ska vara för het på gröten. Men Zlatan plockar fint
upp spåret på uppfarten och spårar iväg nedför asfaltgatan.

Ett bra spårarbete ledde till inte mindre än fem fångade busar, samma natt.
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Sedan genar han över en villatomt och fortsätter tvärs genom ett litet skogsparti. Här går spåret vidare in på ytterligare
en villatomt och via gatan in till nästa – och nästa.

Nummer fyra och fem
– Sedan kommer vi ut på en tredje gata och nu möter vi kollegorna som kommer körandes med blåljus för att ”säcka”,
säger Pierre. Zlatan är het i spåret och jag förstår att vi börjar
närma oss. Jag tar kontakt med kollegorna och vi bestämmer
att de ska vända och köra tillbaka åt samma håll igen. Med
lite tur har kollegorna fått tjuvarna att lägga sig och trycka
i närheten. Zlatan ligger på ganska hårt och spåret går i full
fart nedför gatan. I änden på gatan finns en T-korsning och en
transformatorstation.
Zlatan rundar transformatorstationen och fortsätter ut på en
stig som leder ner mot några bryggor och en strandremsa där
några upp och nervända roddbåtar vinterförvaras. Zlatan drar
rakt fram till en av dem och rundar den ett varv, sedan går han
in i en anskällning. Gömda under båten har han kvällens busar
nummer fyra och fem.
Polishunden gratulerar Pierre och Zlatan till en lyckad natt
och önskar lycka till med fortsatta tjänsteuppdrag.

Nyrekrytering i Kalmar län

Inga tveksamheter
när Kalmar nyrekryterar
Tex: Catarina Håkansson • Foto: Claes Stare
Vilken förmåga har de att hantera och kommunicera med en hund? Hur klarar de en
åtta kilometer lång löptest? Hur besvarar de
frågor under fysisk utmattning? Hur förstår
de en instruktion under stress och press?
Det är några av de frågor som Kent Sjöberg,
Fredrik Lindkvist och Magnus Lundahl, tänker ta reda på innan de bestämmer vilka som
ska bli nya kollegor och hundförare i Kalmar

Län. Men den viktigaste frågan av alla lyder:
Är de själva, och kanske framför allt deras
familjer, medvetna om vad det kommer att
kosta, i tid, engagemang och dammsugarpåsar?
När det under förra hösten står klart att hundförarstyrkan
i Kalmar län ska nyrekrytera totalt tre nya hundförare, bestämmer sig Kent, som är länshundbefäl tillsammans med
instruktörerna Fredrik och Magnus för att de ska göra så gott
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de bara kan för se till att det är rätt personer som skickas till
grundkursen i Karlsborg.

Får inte ﬁnnas frågetecken
Polishunden träffar Fredrik som understryker hur viktigt det
är att hitta rätt. Så viktigt att de kommit överens om att hellre
väntar med att rekrytera än att välja någon som det finns frågetecken och tveksamheter kring.
– I slutet av förra året inleder vi arbetet med att internt inom
myndigheten kalla till två informationsträffar, en i Kalmar och
en i Västervik, berättar Fredrik. Syftet är att ge en realistisk
och nyanserad, och inte alltför romantiserad bild, av hur det är
att jobba som hundförare.

26

P O L I S H U N D E N 2 - 2012

När ansökningstiden går ut har man totalt nio stycken sökande, åtta killar och en tjej. Då är det dags för nästa steg i
rekryteringsförfarandet, ett koncept som bygger på riktlinjer
från Polishundtjänsten.
– Vi bjuder in alla sökande med respektive familjer till en
”anhörigträff”, förklarar Fredrik. De sökande får inte själva
vara med på den delen då vi berättar vad det faktiskt innebär
att få, inte bara en hund, utan en polishund i familjen. Anledningen till att vi väljer att hålla de sökande utanför är att alla
ska våga ställa de frågor de vill.
Nu lyckas man inte avskräcka någon, så när det är dags för
nästa etapp, två tuffa utbildnings- eller kanske snarare testdagar i slutet av februari, så dyker samtliga nio upp i Blankaholm mellan Oskarshamn och Västervik.

Nyrekrytering i Kalmar län

– Det första som står på schemat är drygt åtta kilometers
löpning i mestadels obanad terräng, med full utrustning, berättar Fredrik. Syftet med övningen är inte att se vilken som
är snabbast, utan hur de tar sig an själva uppgiften. Vid starten
har de ingen aning om hur lång sträcka de har framför sig,
vilket kan vara jobbigt i sig. Därefter blir det en hinderbana
i en gymnastikhall. Här vill vi se hur de sökande klarar att ta

instruktioner under fysisk utmattning.
På eftermiddagen är det dags för övningar i att hantera
hund. Här kan Fredrik bara konstatera att de som tagit vara på
inbjudan om att dyka upp på någon hundträning har en fördel.
Framför allt har de visat att de är beredda att offra några timmar av sin fritid, vilket det som hundförare behövs mycket av.
– De sökande får låna några av våra hundar, säger Fredrik.
P O L I S H U N D E N 2 - 20 1 2
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Det första som gäller är att plocka ut ”sin hund” ur polisbilen.
Sedan väntar lite lydnadsövningar, bland annat linförighet.
Det är inget avancerat, vad vi vill se är helt enkelt att de inte
är rädda för hundarna men också att de kan och vågar ”bjuda
på sig själva”. Viktigt är också att de kan ta till sig och genomföra enkla dressyrinstruktioner.
Därefter blir det ett kort men intensivt skyddspass, där alla
får prova på att figurera i heldräkt.

Fortsättning följer
Dagens övningar avslutas med en tretimmars poängorientering
i mörkret. Nu vill Fredrik, Kent och Magnus se vilken förmåga
och vilja de sökande har av att orientera och röra sig i mörker.

Det handlar också om att ”mäta tjockleken på pannbenet. Vågar man tro att de nio deltagarna sedan sover gott på natten?
Dag två går mest åt till personliga intervjuer där Kent
framför allt vill veta om de sökande är fullständigt på det
klara med vad hundförarbiten handlar om. De som vill och
har möjlighet erbjuds också att få en hund på prov, med det
förbehållet att den måste lämnas tillbaka om de inte blir antagna.
Två stycken nappar på förslaget men tyvärr visar det sig att
en av dem är allergisk, så han tvingas dra tillbaka sin ansökan.
Kvar finns nu åtta sökande till de tre platserna. I nästa nummer av Polishunden återkommer vi till Kalmar för att få veta
vilka de uttagna är. Tanken är sedan att tidningen ska följa
deras fortsatta resa mot Karlsborg och vidare.

Fredrik ansvarar tillsammans med Kent och Magnus för nyrekryteringen i Kalmar. Bilden är tagen vid SM-2011.
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Slyngeln

Första Filuren!
Nu har jag jobbat nåra pass o ja måste säga att det är ett fasligt flängande hit o dit! Vi är tydligen så himlans dåligt med
ekipage på vårt jobb så ofta har vi gått under nåt dom kallar
miniminbemanning! De innebär långa framkörningstider o så
mycke har ja fattat att tiden är vår fiende…
Det har varit nåra riktigt bra spår men som tyvärr inte slutat
med någon Filur! Matte påstår att de beror på att vi varit så
långt efter…Vi har haft nåt sök i lokal efter inbrott men de
fanns ingen kvar. Däremot va ja jätteduktig tydligen för ja hittade nåra bilnycklar i en soffa o på golvet o ja visste inte om
ja skulle markera dom eller inte så ja blev lixom ståendes o
nosade o nosade o nosade. Då fattade Matte att Filurerna hade
snott bilnycklar för ovanför hängde ett nyckelskåp…som va
tämligen tomt! (Oj vilken Sherlock Holmes hon e ibland.)
Ett annat jobb ja minns va saksök efter en knivskärning i en
Kunglig park! Mitt i mörkret
(fast gatubelysning) fick ja
leta på båda sidor om en typ
väg. Plötsligt dyker en bil
upp, parkerar o bara står där.
Matte tycker de e märkligt
o kollar lite extra på föraren
när vi arbetar oss förbi. Gissa
om hon blir snopen när det visar sig vara en Fotograf! Asså
inte snopen för ATT de va en fotograf utan för att fotografen
satt kvar i bilen o inte bara klampade ut o störde oss! De e
tydigen ovanligt! Till slut klev han ut o när vi va klara började
han o Matte o snacka (hon babblar ju jämt – pinsamma tvåbening). Matte tackade för att han visade respekt för mitt jobb o
han tog typ 500 bilder på mig! Matte va glad över ett positivt
möte med en fotograf – de e tydligen inte så vanligt… Nåt
annat än en gammal sko o dessutom en hel rulle avspärrningsband hittade vi inte. Ja bryr mig inte för ja va stolt som en
tupp över mina två fynd!
Sen en kväll kom jobbet! Två Filurer inne på en byggarbetsplats (o där brukar de ju stjälas mycket) ! Vi blinkar blått
o flyger fram över gatorna med mig burkandes som värsta OS
seglaren bak i buren. Väl på plats har redan en patrull träffat
på en kvinna som inte direkt äter havregrynsgröt till frukost.
Matte förklarade att hon va missbrukare men ja vet inte va de
betyder. Kvinnan påstod att hon inte gjort nåt brottsligt alls…
Hon o hennes kille (som gått åt ett helt annat o okänt håll)
hade varit ute o gått med en kattunge på 9v. Kattungen hade
börjat sprattla, rivits o kutat in på bygget så därför letade hon
efter katten men INTE gjort nåt brottsligt! Dom bodde typ
inte ens i närheten o kattungen som dom va kattvakt åt bodde
inte heller i närheten – dom bara va ute där o gick – fast så
mycke kan ja säga att dom va inga friluftsmänniskor. Matte
berättade att ja fanns i bilen o att hon tänkte söka genom
bygget med mig för hon litade inte riktigt på kvinnans berättelse…men kvinnan påstod ändå att killen gått åt ett annat och
för henne okänt håll…för dom hade INTE varit inne på bygget eller gjort nåt brottsligt o hon skulle minsann aldrig ljuga
för Polisen för så pass länge hade hon varit med…
Ja kutar in på bygget som va ett blivande stort hus. Vi väljer

(Matte valde) att gå till vänster o där fanns ju ingen utan bara
en klippvägg så vi fick vända. På andra sidan stod en traktor o
där minsann kände ja att nån rört sig. Ja nosade o nosade runt
som värsta dammsugaren men hittade inget mer än en handske… Sen tog ja ett varv vid husväggen bland nån ställning o
massa plast. Plötsligt hände det! Ja fick in nån tvåbeningsdoft
i snoken, vänder runt o ser rätt ner i en djup grop! Där nere
ligger en Filur o trycker! Ja försökte komma nära honom så
som ja gör på räddningssök men de funkade inte…ja stod på
kanten o där va helt vingligt för nåra träskivor nån slängt….
försökte komma nära men de funkade inte så till slut började
ja skälla….ville ändå komma lite bättre till så ja drog runt
den där plasten o ställningen men de funkade ännu sämre….
stack tillbaka till dom vingliga skivorna o nu minsann skällde
ja som en riktig hane! Då hör ja Matte säga: ”Bra Slyngeln,
duktig kille kom hit nu”. Ja sprang
till Matte, satte mig vid sidan o
hon kopplade mig. Hon bad Filuren, vänligt men bestämt att visa
händerna o krypa upp ur gropen.
Då säger Filuren ” Duktig Slyngeln”. Haha tänk att ja fick beröm
av en Filur! Filuren va jättetrevlig
o lydig o Matte flinade o tackade för att han bidragit till min
fortsatta utveckling! Filuren muttrade nåt om att han va såååå
glad över att ha fått hjälpa till med att utbilda Polishundar…
sen sa han igen…”han va duktigt den där Slyngeln – jag trodde han skulle missa mig”. Troligt att jag skulle missa en Filur
inne på ett bygge…NOT! Fast den där lilla katten hittade jag
inte…o de e ju lite konstigt eller hur?
Ja de va mitt första, helt odramatiska, möte med en tvättäkta Filur o faktiskt va det ett bra möte!!
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Samverkan kring schäferaveln

Regeringsbeslut
för samverkan kring schäferaveln
Text och foto: Catarina Håkansson

I slutet av förra året gav regeringen i uppdrag
åt Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten att
under våren inrätta en samverkansgrupp
kring Försvarsmaktens avel av schäfer. Även
andra berörda statliga myndigheter ska ges
möjlighet att delta. I regeringsuppdraget ingår
även att gruppen ska organisera kontaktformer med icke statliga aktörer, såsom bransch-

Försvarsmaktens Defense, polishund i Blekinge län
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organisationer och privata uppfödare.
Tanken är att de statliga myndigheter som
använder sig av tjänstehundar i sin verksamhet ska kunna rekrytera hundar från Försvarsmaktens avelsstation.
Jerker Lawesson, ställföreträdande chef vid Rikskriminalpolisens hundsektion, ser positivt på uppdraget som han hoppas
ska hjälpa till att trygga tjäntehundförsörjningen på lång sikt.

Samverkan kring schäferaveln
Sa

Jerker Lawesson, RKP

Samtidigt är han noga med att poängtera att det även fram
över kommer att finnas ett behov av att köpa schäfer från den
privata marknaden.
– Vi har totalt ett behov av ca 75 – 90 nya hundar varje
år berättar Jerker, som menar att den statliga aveln på sikt
kanske kan komma att motsvara ungefär hälften av polisens
behov. Med andra ord är det av yttersta vikt att det även i
framtiden finns privata uppfödare, som riktar sin uppfödning
mot hundar som är dugliga till olika former av tjänstebruk.
Jerker menar vidare att det kan finnas en öppning för privata uppfödare att använda sig av schäferhanar som används i
försvarets avelsprogram. Han har även en förhoppning om att

samarbetet med de privata uppfödarna ska kunna fördjupas.
En stor del i problematiken ligger i att rasen har minskat i numerär. Under en 20 års period har schäfern mer än halverats i
antal registreringar.
– Vi är intresserade av konkreta förslag kring hur samarbetet privata uppfödare och polisen kan utvecklas, fortsätter han
Jerker berättar vidare att man internt inom polisen måste
vara självkritiska och se över systemet kring rekrytering av
hundar och hundförare. Polisen bör se över möjligheterna att
ta in yngre hundar i systemet. Detta skulle förmodligen bidra
till längre tjänstbarhetstid, bättre dressyrkvalité och mindre tid
för problemlösningar.

Fästinghjälpen – gratis app för hundägare

© MSD Animal Health 2012-02

Långvarigt fästingskydd till hund
5-6 månaders fästing- och myggskydd
Halsband – bekväm och enkel behandling
Receptfritt läkemedel på apotek
Endast en aktiv substans

www.msd-animal-health.se

www.scalibor.se

Receptfritt läkemedel. För mer info: www.fass.se samt www.scalibor.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2010-05-19.
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