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O R D F Ö R A N D E N S  K O M M E N T A R :

HUND-
FÖRARE
Hundförare är det ett yrke att vara stolt över?
Enligt min uppfattning är ni/vi hundförare väldigt speciella. Klimatet 
hårdnar och kravet från arbetsgivare, arbetskamrater och allmänheten är 
stort. Ni granskas (på gott och ont) in i minsta detalj för agerande med 
och utan hund. Visst kan det vara lätt att ”gnäll” uppstår och ibland känns 
det kanske som om uppskattning/värdering uteblir. Trots detta kämpar de 
flesta vidare. Ni tar med er arbetsverktyget hem och vårdar det som en del 
av familjen. Mycket tid, och stor del av detta fritid, lägges ned på att träna 
hundarna så att ni kan göra bättre jobb eller nå resultat på tävlingar. För-
modligen är ni några av de få som man kan ringa till på ledig tid och som 
utan att tveka beger sig till arbetsplatsen för att ”fånga boven” eller göra 
en insats för att rädda liv eller hitta narkotika/bomber.
Höjd foderlega och andra ersättningar (bl.a. med tanke på skattereglerna) 
är viktigt. Uniform och utbildningar är inte heller oviktigt MEN jag hoppas 
och tror, att arbetssituationen är det viktigaste. Det vi allra helst vill är att 
visa hur duktiga vi är och vad våra hundar kan prestera. Hundförare, ett 
yrke att vara stolt över.
En helt personlig reflektion av Lars Lindgren.

2007 började med ett nästan sydeuropeiskt klimat och draglägret var nära 
att få ställas in. Tack och lov hade vi marginalen på vår sida och Långber-
get blev av. Draglägret på Långberget firade därmed 10-årsjubileum och 
datum är redan satt för nästa år. Vinter-SM (kanske genomfört när denna 
tidning kommer ut) har fått flyttas till Bruksvallarna och förhoppningsvis 
kommer jag, även denna gång, att överleva mördarbackarna.

Vår hemställan om dispens från den nya uniformsjackan har mottagits po-
sitivt från våra myndigheter. Uniformsgruppen har nu ett digert jobb med 
att försöka påverka vår framtida uniformering.
Skatteverket har gjort en central bedömning av avdragsrätten för foder-
lega och anskaffningskostnader. En länk till skatteverkets ställningstagande 
finns på vår hemsida.

I skrivande stund håller styrelsen, som bäst, på att förbereda inför ordfö-
randekonferensen. Vi har denna gång valt att lägga konferensen i Glas-
gow, Scotland, för att locka så många som möjligt. Genom att flyga med 
Ryan Air blir kostnaden inte högre än på en konferensanläggning i Sverige. 
Erfarenheten från förra konferensen (Köpenhamn–Oslo) är att den stimule-
rar till ett högre engagemang i länsklubbarna och det är väl strålande.

Slutligen har valberedningen återigen bett mig att sitta kvar som ordföran-
de. Ständigt frågar jag mig om min tjänst medför ett jäv i förbundsarbetet. 
Själv tycker jag inte det.

Lars Lindgren
Ordförande
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1 Sammanfattning
För den som genom ett särskilt avtal 
(hundägaravtal) ställer sin hund till 
arbetsgivarens förfogande medges 
avdrag för kostnader för tjänstehund 
med belopp motsvarande Rikspolis-
styrelsens (RPS) norm för kostnadser-
sättning till hundägare (s.k. B-avtal). 
Därutöver medges avdrag för hundens 
anskaffningskostnad med tillägg för 
utgifter för veterinär, vaccinationer, 
röntgen och liknande som hundföra-
ren haft i samband med anskaffningen 
av hunden. Avdrag för kostnader som 
uppkommit innan hunden tagits i bruk 
medges i form av årliga värdeminsk-
ningsavdrag fördelade på en tidspe-
riod av fem år.

I de fall arbetsgivaren träffar avtal 
med den anställde om placering av 
tjänstehund i den anställdes bostad 
(s.k. fodervärdsavtal) medges avdrag 
för kostnader för tjänstehunden med 
belopp motsvarande RPS norm för 
kostnadsersättning (s.k. A-avtal).

Om arbetsgivaren ingått ett avtal 
som motsvarar s.k. A- eller B-avtal 
med en anställd kan arbetsgivaren 
betala ut kostnadsersättning med be-
lopp motsvarande RPS norm utan att 
ersättningen läggs till grund för skat-
teavdrag eller arbetsgivareavgifter.

2 Bakgrund och frågeställning
I ett betänkande av tjänstehundsut-
redningen (SOU 2005:75) anges att 
tjänstehundar används inom många 
slags verksamheter. De största an-

vändarna av tjänstehundar finns inom 
den statliga sektorn exempelvis inom 
polismyndigheten som för närvarande 
har 430 hundar i tjänst. Tjänstehundar 
förekommer också inom Tullverket 
och inom kriminalvården. Den största 
användningen inom den privata 
sektorn finns hos bevakningsföretagen 
som enligt uppgift för närvarande har 
ca 500 hundar som används i tjänst.

Tjänstehundarna används på olika 
sätt. En del hundar används som sök-
hundar, andra för bevakningsuppdrag 
och upprätthållande av ordning. I en 
del fall är det arbetsgivaren som äger 
hunden och som placerar ut den hos 
en hundförare som använder hunden 
i tjänsten. Hundföraren ansvarar 
enligt ingånget avtal (fodervärdsavtal) 
med arbetsgivaren för vård, skötsel 
och dressyr. Det förekommer också 
att hundföraren själv anskaffar och 
utbildar hundar som efter en prövning 
godkänns som tjänstehund. Efter det 
att hunden godkänts som tjänstehund 
träffas ett avtal (hundägaravtal) där 
det anges att hundföraren ställer sin 
hund till arbetsgivarens förfogande. 
Vanligen utbetalas en kostnadsersätt-
ning som är avsedd att täcka hundfö-
rarens kostnader för tjänstehunden.

Ersättningsnivåerna varierar mellan 
de olika verksamheterna. Inom po-
lismyndigheten utgår för närvarande 
en ersättning till de hundförare som 
fungerar som fodervärdar enligt ett av 
RPS fastställt underlag för hundkost-
nadsersättning. Ersättningen uppgår 

för närvarande till 1520 kr per månad. 
Ersättningen till de hundförare som 
använder egen hund i tjänsten uppgår 
för närvarande till 1760 kr. Skillnaden 
i ersättningsnivån beror på att hundfö-
raren som använder egen hund i tjänst 
själv betalar försäkringen för tjäns-
tehunden. Kostnadsersättningen är 
avsedd att täcka hundförarens utgifter 
för exempelvis foder, slitage i bil och 
bostad och utgifter i samband med 
dressyr. Ersättning för veterinärvård 
ingår inte eftersom polismyndigheten 
enligt avtalet svarar för alla sådana 
utgifter.

Kostnadsersättningen utgör skat-
tepliktig ersättning för hundföraren. 
Vissa arbetsgivare som utbetalar 
hundkostnadsersättning gör inget 
skatteavdrag och betalar inte heller 
några socialavgifter. Andra arbetsgi-
vare behandlar kostnadsersättningen 
till hundförarna som skatte- och 
avgiftspliktig ersättning.

Fråga har uppkommit om kostnads-
ersättning till hundförare utgör skatte- 
och avgiftspliktig ersättning. En 
annan fråga är om hundföraren kan 
få avdrag enligt schablon med belopp 
motsvarande utgiven kostnadsersätt-
ning för kostnader för tjänstehunden. 
Frågan är också om hundföraren 
utöver schablonavdraget även kan få 
avdrag för de kostnader för hunden 
som uppkommit innan den tagits i 
bruk som tjänstehund. Om så är fallet 
är frågan vilka kostnader för hunden 
som berättigar till avdrag.

Skatteverkets
ställningstagande
– Avdrag för godkända tjänstehundar
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3 Gällande rätt m.m.
Lagreglering
Enligt 12 kap. 1 § inkomstskattelagen 
(1999:1229), IL skall utgifter för att 
förvärva och bibehålla inkomster dras 
av som kostnad.

Rättspraxis
Regeringsrätten (RR) har i RÅ 1999 
not 12 prövat frågan om hundförares 
rätt till avdrag för anskaffning av 
tjänstehund. RR fann att den skatt-
skyldige inte förebragt tillräckligt 
stöd för att han under det aktuella 
beskaffningsåren haft kostnader för 
inköp av hund nödvändiga för fullgö-
rande av hans tjänst under nämnda år. 
I ett särskilt yttrande utvecklade ett 
av regeringsråden domskälen enligt 
följande.

”I praxis har exempelvis avdrag för 
utgifter för anskaffning av tillgångar 
som använts i tjänsten i vissa fall 
medgetts i form av årliga värde-
minsknings- eller förslitningsavdrag. 
Vidare har innehållet i de materiella 
avdragsreglerna kunnat föranleda att 
ett avdrag, som enligt kontantprinci-
pen skulle vara att hänföra till ett visst 
år, istället hänförs till ett annat år. Det 
kan ibland vara svårt att vid taxering-
en för det år då betalning ägt rum av 
en utgift som avser den skattskyldiges 
verksamhet under ett senare år göra 
en bedömning om förutsättningarna 
för avdrag är uppfyllda (se RÅ 1988 
ref. 17). Vid förvärv av hund som 
skall användas i tjänsten först senare 
beskattningsår kan det mot bakgrund 
härav finnas anledning att medge 
avdrag för förvärvet först ett senare 
år då förutsättningarna för avdrag 
klarlagts.”

Kammarrätten (KR) i Jönköping 
har i en dom 2002-07-10 (mål nr 
4344-2000) behandlat frågan om 
hundförares rätt till avdrag för tjäns-
tehund. Målet avsåg en polisman som 
fått kostnadsersättning från arbetsgi-
varen enligt ett fodervärdsavtal. KR 
medgav avdrag med belopp motsva-

rande uppburen kostnadsersättning. I 
domskälen angav KR att det underlag 
som legat till grund för bestämmandet 
av den utbetalade ersättningen visade 
att det yrkade avdraget inte var för 
högt beräknat.

KR i Göteborg har i en dom 2005-
09-21 (mål nr 5936-04) prövat frågan 
om hundförares rätt till avdrag för 
uppfödningskostnader som denna haft 
för hund innan den tagits i bruk som 
tjänstehund. I domen instämmer KR i 
länsrättens bedömning att de kostna-
der som den skattskyldige haft för att 
föda upp och utbilda hunden innan 
den tagits i bruk som tjänstehund inte 
är att betrakta som kostnader för full-
görande av tjänsten. Till följd härav 
medgav KR inte det yrkade avdraget 
i denna del. Avdrag medgavs däremot 
i form av värdeminskningsavdrag för-
delade på en tid av fem år för utgifter 
för anskaffning av hunden med tillägg 
för de utgifter för veterinär och andra 
utgifter för vård som den skattskyl-
dige haft innan hunden togs i bruk 
som tjänstehund.

KR i Stockholm har i en dom 
2006-10-27 (mål nr 1265-04) prövat 
frågan om avdrag för anskaffning och 
uppfödning av blivande polishund. I 
det fallet yrkade hundföraren avdrag 
för kostnader för inköp av hund, 
utgifter för vaccinationer, veterinär-
besök, röntgen och uppfödningskost-
nader beräknade efter RPS norm för 
kostnadsersättning. De sammanlagda 
kostnaderna uppgick till 49580 kr. 
I deklarationen yrkade hundföraren 
att avdraget skulle fördelas under en 
tid av fem år. KR medgav det yrkade 
avdraget med följande motivering: 

”Hunden är nödvändig för (L) i 
hennes arbete. För att hunden skall 
kunna tas i tjänst som polishund 
krävs att den uppnått viss ålder. Både 
anskaffnings- och uppfödningskostna-
der fram till den togs i tjänst är därför 
utgifter för att förvärva och bibehålla 
inkomster och därmed avdragsgilla.”

Domen har överklagats till RR i den 
del den avser avdrag för uppfödnings-

kostnader.

4 Skatteverkets bedömning
Avdrag för tjänstehunden ägs av 
arbetsgivaren (fodervärdsavtal)
I de fall arbetsgivaren träffat avtal 
med den anställde om placering av 
tjänstehund i den anställdes bostad ut-
betalas en kostnadsersättning. Ersätt-
ningen grundar sig på en schablon-
mässig beräkning av hundförarens 
utgifter för vård, skötsel och träning 
av tjänstehunden. Ersättningsnivåerna 
varierar något mellan olika arbetsgi-
vare men kostnaderna för hundarna 
torde vara i stort sett likartade. Det 
finns därför anledning att göra en 
likartad bedömning i sådana fall.

Domstolarna har som framgår ovan 
prövat frågan om avdragsrätt när den 
skattskyldige yrkat avdrag för tjäns-
tehund. Avdrag har därvid godtagits 
med belopp motsvarande RPS scha-
blon för kostnadsersättning. Enligt 
Skatteverkets uppfattning ska avdrag 
för kostnader för tjänstehund därför 
medges med belopp motsvarande 
RPS schablon i de fall s.k. foder-
värdsavtal träffats mellan hundföraren 
och arbetsgivaren. Kostnadsersätt-
ningen ska inte heller läggas till grund 
för beräkning av skatteavdrag eller 
arbetsgivaravgifter om ersättningen 
uppgår till högst detta belopp.

Avdrag när hundföraren själv 
föder upp och äger tjänstehunden 
(hundägaravtal)
Det förekommer också i stor utsträck-
ning att hundföraren själv föder upp 
och äger tjänstehunden. Hunden 
genomgår en prövning innan den 
godkänns som tjänstehund. Efter 
godkännandet träffar hundförararen 
och arbetsgivaren ett hundägaravtal 
där det också avtalas att det ska utgå 
en schablonmässigt beräknad kost-
nadsersättning. Ersättningen grundar 
sig även i det här fallet på samma 
beräkningsgrund som enligt foder-
värdsavtalet förutom ett tillägg för de 
försäkringspremier som hundägaren 
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själv har att erlägga. Enligt Skat-
teverkets uppfattning ska avdrag för 
kostnader i samband med tjänstehund 
medges med belopp motsvarande 
RPS schablon i de fall s.k. hundägar-
avtal träffats mellan hundföraren och 
arbetsgivaren. Kostnadsersättningen 
ska inte heller läggas till grund för be-
räkning av skatteavdrag eller arbets-
givareavgifter om ersättningen uppgår 
till högst detta belopp.

Avdrag utöver schablonavdrag
Den kostnadsersättning som utbetalas 
till hundföraren avser inte till någon 
del utgifter för anskaffning av hund 
eller för de uppfödningskostnader 
som uppkommer innan den tas i bruk 

som tjänstehund. Detsamma gäller för 
de utgifter för veterinärvård m.m. som 
kan ha uppkommit innan hunden tas i 
bruk som tjänstehund.

Enligt Skatteverkets uppfattning är 
hundföraren berättigad till avdrag ut-
över kostnadsersättningen även för ut-
gifter för anskaffning av hunden med 
tillägg för de utgifter för veterinär, 
vaccinationer, röntgen och liknande 
som hundföraren haft i samband med 
anskaffningen av hunden. Däremot 
ska enligt Skatteverkets uppfattning 
inte något avdrag medges för uppföd-
ningskostnaderna under nämnda tid 
eftersom dessa kostnader får anses 
utgöra den skatteskyldiges personliga 
levnadskostnader.

Enligt praxis kan avdrag för utgifter 
för anskaffning av tillgångar som 
används i tjänsten medges ett senare 
år än när tillgången anskaffats om 
förutsättningarna för avdragsrätt då 
kan anses uppfyllda (se RÅ 1999 not 
12). Avdrag kan i sådana fall medges 
i form av årliga värdeminsknings/för-
slitningsavdrag.

Med hänsyn till att en tjänstehund 
genomsnittligt kan beräknas vara i 
tjänst under minst fem år bör avdrag 
för de kostnader som nämnts ovan 
medges fördelade över en tidsperiod 
av fem år.
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Nytt fordon för eftersök
Text och foto: Ulf Palm

Med nosen högt upp sniffar Varg i 
luften och vrider huvudet åt höger 
samtidigt som han stirrar stint.

Vargs förare, Mats Kjellmodin, 
vrider lätt på fyrhjulingens styre och 
kör in på den lilla stigen.

Det är onsdag och polishunden Varg 
och hans förare Mats håller som bäst 
på att öva sig i det nya hjälpmedlet.

Polisen i Västmanland är det andra 
länet i landet, efter Södermanland 
som skaffat en fyrhjulig terrängskoter 
som används vid eftersök.

Idén är lika enkel som genial. I en 
specialbyggd korg längst fram sitter 
hunden bekvämt på en mjuk matta. 
Nosen  befinner sig ungefär två meter 
över marken och tack vare det kan 
hunden få vittring på mycket längre 
håll än när den går och nosar nere på 
marken.

– Hunden kan känna vittring från 
en människa eller kläder på ett betyd-
ligt längre håll om förhållandena är 
de rätta, tror Lars-Göran Johansson, 
chef för hundenheten i Västmanland.

Den ursprungliga idén kommer från 
Södermanland som för några år sedan 
hade ett projekt. Från början satt hun-
den på motorhuven på en polisbil men 

så småningom köptes en fyrhjulig 
terrängskoter  in och det är en sådan 
som Polisen i Västmanland nu köpt in 
och håller på att utbilda poliser och 
hundarna på.

– Hundarna tycker det här är väldigt 
roligt och är väldigt glada när de 
vet att de ska ut och åka, säger Mats 
Kjellmodin när Varg med ett mjukt 
språng hoppar upp i lådan och sätter 
sig bekvämt tillrätta medan han väntar 
på att husse ska starta och köra iväg.

Föraren kör terrängskotern i 10-15 
km i timmen och är uppmärksam 
på hunden. Hundarna reagerar på 
vittringen och visar på olika sätt att 
de känner av vittring eller lukt från en 
människa eller kläder. 

Meningen är att fyrhjulingen ska 
köras längs vägar och stigar. När det 
inte går att köra i terrängen används 
hunden för att söka på mer traditio-
nellt sätt. 

Snabbare sök
Genom att ha hunden på terrängsko-
tern går det också snabbare att söka 
av större områden och hunden orkar 
arbeta betydligt längre.

Under våren ska de 14 förarna och 

hundarna utbildas och efter sommaren 
är det meningen att det nya fordonet 
ska tas i skarp drift.

I framtiden är det också tänkt att 
terrängskotern ska kunna användas 
vid patrullering i parker och i mo-
tionsspår som ett sätt att öka trygg-
heten.
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Ni har säkert redan hört talas 
om eller läst i pressen om 
denna verksamhet, om inte 

så kommer här lite information.
Den senaste tiden har detta ämne 

kommit upp till diskussion ett flertal 
gånger och vilka är det som tillhan-
dahåller denna typ av sökhund. RKP 
Polishundtjänsten har fått ett flertal 
frågor i ämnet, vi står inför en ny 
fotbollssäsong.

I Göteborg och på arenan Nya 
Ullevi har det före fotbollsmatcher 
genomförts sök på besökare, läktare 
och intilliggande utrymmen efter 
pyroteknik (bengaliska eldar och 
liknande) med hunden. I tidningen 
Metro från september 2005 skriver 
Jonny Brenemark säkerhetsansvarig 
för Djurgården att de överväger att 
pröva detta och även Malmö FF har 
visat intresse.

Lära hundarna markera ämnet, är 
säkerligen inga problem. Enligt pyro-

teknik-företag så är den gemensamma  
drivämnet i dessa pjäser spindelolja, 
samma drivämne som det är i polisens 
varningsbloss.

Det är ett privat företag i Göteborg 
som tillhandahåller tjänsten för klub-
barna och det verkar bli allt vanligare. 
Varje fotbollsklubb som spelar på 
de större arenorna har tillstånd att 
visitera besökare innan de får gå in på 
arenan, det är på detta tillstånd som 
även hundarna söker på.

I företagets kravprofil för grundkurs 
i pyroteknik krävs det att hunden har 
godkänd L-test vid polisen. Hur detta 
nu skall gå till, eftersom FAP reglerar 
detta och endast ger polisen rätt att 
L-testa hundar för vaktbolag eller 
eget bruk. Förvaltningslagen säger att 
polisen skall bistå andra myndigheter 
och här kommer hundar för Tull och 
Kriminalvård in.

Finns det risk att dessa pyroteknik-
hundar kan markera sprängämnen? 

Det finns inget klart svar på detta 
idag, så risken finns. I Skåne har man 
provat bombhundarna på pyrotek-
nik och hundarna markerade förhöjt 
intresse.

Det är bra att hundverksamheten 
utvecklas och att vi nyttjar hundens 
förmåga att känna doft. Men verk-
samheten måste kvalitetssäkras och 
hur sker det i detta fallet. Ämnen 
som ligger nära eller till och med 
mycket nära varann i doftbilden kan 
få förödande konsekvenser. Föraren 
av pyroteknikhund kan lika gärna få 
en markering på sprängämne, hur är 
markeringssättet? Innan vi med säker-
het har rett ut problemet hoppas jag 
att inget allvarligt händer på någon 
arena.

Tommy Fernsand

HUNDAR
som
markerar
pyroteknik
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U P P D A T E R I N G  A V  M E D L E M S R E G I S T E R

UPPMANING!!
Förbundet håller på att uppdatera medlemsregistret.
Samtliga tjänstehundklubbar har till uppgift att ”frä-
scha upp” registret under ordförandekonferensen.

Trots detta talar erfarenheterna för att missar uppstår.

Ni som har ändrat adress m.m.
Var vänliga att meddela undertecknad.

Min adress finns längst bak i tidningen.

Manne Johanssson
Kassör
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INBJUDAN TILL NORDISKA POLISHUNDMÄSTERSKAPEN
FÖR PATRULL- OCH NARKOTIKAHUNDAR

30 maj – 2 juni 2007
UPPSALA SVERIGE

Polisens Hundförarförbund och Uppsala läns polishundförening har på upp-
drag av nordisk Polishundunion (NPHU) nöjet att inbjuda till:

NORDISKA POLISHUNDMÄSTERSKAPEN 2007
FÖR PATRULL- OCH NARKOTIKAHUNDAR

Mästerskapen avhålls i Uppsala. Invigning sker på onsdagen den 30 maj 
med en marsch genom centrala Uppsala till slottet där invigningstal kom-
mer att hållas. Därefter startar tävlingarna med första moment, platsligg-
ning.
Fältarbeten kommer att ske i trakten kring Uppsala under torsdag och fre-
dag.
Lydnads-, skydds- och vissa narkotikasöksmoment kommer att genomföras, 
under lördagen den 2 juni, på Studenternas IP.

Utförliga program meddelas senare.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR:
För ytterligare information angående boende, bankett m.m. var vänliga att 
kontakta:

Josefina Harrysson +46-739-82 39 59 eller Groupwise
Annie Edström +46-704-82 87 27 eller Groupwise

Tävlande, gäster och publik – VÄLKOMNA!
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    in dröm när jag började i länet var 
att kunna bli hundförare. Med stor 
avund såg jag hur skickligt och sä-
kert, både de manliga och kvinnliga, 
förarna uppträdde. Inga situationer el-
ler uppdrag syntes för svåra för dem. 
Med pondus och hög röst förklarade 
de vad som var rätt och fel. Hur man 
skulle sköta alla typer av ingripan-
den. De hade kort sagt, svaren på allt. 
Det var inget snack om vem som var 
centralfigur i arbetslaget, både vaktha-
vande och yttre befäl behandlade dem 
med respekt. Sån ville jag också bli!

Så äntligen, en dag eller rättare sagt 
vid ett nattpass, var det min tur att få 
förmånen att bli bisittare till hund-
föraren. Stolt klev jag ut från utsätt-
ningen och skyndade mig att göra 
mig färdig för det ärofulla uppdraget. 
Jag skulle få arbeta tillsammans med 
en av länets mest erfarna hundförare, 
världens bästa, enligt honom själv. 
Efter en kopp kaffe var det så dags 
att packa hundbilen. Mängder av 
utrustning kastades in i hundfacket 
bak, dessutom i baksätet. Ska vi vara 
borta längre, dristade jag mig att 
fråga. Svaret lät inte dröja. Man vet 
aldrig vad som kommer att hända, det 
skulle jag ha klart för mig! Jag skulle 
också följa de direktiv jag fick och 
inte på något sätt störa eller hindra, 
än mindre ta egna initiativ. Håll dig 
i bakgrunden och lär, var budskapet! 
Nu jobbar du med kunskapen i egen 

hög person!
Tjänstehunden lastades, nu var vi 

färdiga. Med ilfart bar det iväg. Vi 
måste bunkra först, sa den erfarne. 
Vid första bästa kiosk stannade 
vi. Med bestämda steg styrde han 
mot luckan, jag försökte hänga på i 
samma stil. Tre påsar djungelvrål och 
en påse med sockerfria tuggummin 
beställdes. Jag nöjde mig med en liten 
chokladbit. Innan jag hade hunnit 
sätta mig i bilen, hade han slukat allt 
innehåll i den första djungelvrålspå-
sen, samtidigt som jag påmindes om 
att tjänstehunden minsann hade fler 
tjänsteår än jag.

Inte många minuter hade gått förrän 
vi hörde hur polisradion sprakade och 
hur våra turkollegor hade fått häng 
på en stulen bil. Biljakt!! Skrek den 
erfarne! Nu ska du få se, nu jäv...! 
Dom ska vi ta, förklarade han och 
släppte samtidigt den halvt uppätna 
andra påsen djungelvrål. Färden var 
hisnande, men mycket säker måste 
jag medge. Hade väl aldrig trott att 
det kunde gå att köra på detta vis, 
här hade jag att lära, det var helt 
klart. Vimmelkantig klev jag ur när 
vi äntligen landade längs länsvägen. 
Helt svart var det och jag greppade 
en lampa. Hunden selades snabbt på 
av den erfarne samtidigt som han tog 
kommandot på platsen. Lösningen 
hade kommit till platsen för brot-
tet. Alla kollegor stod andäktiga och 

lyssnade när den erfarne domderade. 
Var var tjuvarna, jo naturligtvis hade 
de flytt till skogs. Med ett illmarigt le-
ende kommenderades hunden att söka 
spår och jag fick ordern att hålla mig 
bakom och hänga på. Trampa inte på 
linan morrade han och jag förstod att 
straffet för detta var nog värre än för 
bilstölden.

Med förvånansvärd fart brakade 
vi fram i skogen, med tanke på den 
erfarnes numera rundnätta kropps-
byggnad. Jag hade jämt att göra att 
hänga med, trots att jag faktiskt är 
vältränad och 20 år yngre. Efter några 
kilometer, mitt ute i intet, slår det 
plötsligt tvärstopp. När jag hunnit 
stanna får jag plötsligt spårlinan i 
min hand av den erfarne! Jag ser hans 
blick, vilt uppspärrade ögon, håll i, 
säger han. Ska jag få spåra med hun-
den? Jag hinner känna en viss stolthet 
innan han förklarar att jag bara ska 
hålla i och stå still. Några meter bort 
sliter han plötsligt av sig sitt koppel. 
Utrustningen far omkring och med 
oerhörd snabbhet åker så gott som 
alla uniformspersedlar av, han hukar 
sig och uträttar helt enkelt sina behov. 
Jag tror inte mina ögon, samtidigt 
som jag tänker – Djungelvrål! Jag ser 
att hunden också uppfattat situationen 
och stillar sig. Tydligen hör det här 
till vardagen! Jag ser också att den 
erfarne vant offrar sina kalsingar för 
att torka sig och med blixtens fart är 

POLISHUNDFÖRARE
– ett ouppnåeligt mål?

M
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vi åter på väg. Under en gran hittar 
plötsligt hunden tjuvarna. De grips 
och innan de vet ordet av befinner de 
sig på väg in till stationen med hjälp 
av kollegorna. Stolt som en tupp skro-
derar den erfarne om hur chanslösa 
de var. Jag är ett steg efter och känner 
också stoltheten stiga, för jag var 
ju faktiskt med. Det jag inte tordes 
andas om var stoppet i skogen, för vid 
överlämnandet av tjuvarna hade jag 
fått stränga order att hålla tyst om vad 
som hade hänt.

Framme vid bilen upptäcker den er-
farne att han förlorat sin batong. Häng 
med skriker han till mig, ut i skogen 
igen. Nu gäller dett att leta upp ”plat-
sen”. När vi närmar oss, förklarar jag 
morskt att: Jag lyser, så letar du! Jag 
vill ju inte vara den som trampar fel! 
Som tur var återfanns batongen utan 
missöden.

Åter vid bilen lindas spårlinan med 
van hand, man kunde tro att man var 
på syjunta. Sen bar det snabbt iväg in 
mot stan. Djungelvrålspåse nummer 
två är slut innan automalådan hunnit 
tagga upp på högsta växel. Påse num-
mer tre öppnades samtidigt som jag 
försiktigt öppnade min chokladbit. 
Nytt uppdrag på gång. Inbrott i ett 

köpcentrum fyra mil bort. Farten åter 
på topp och efter någon mil sliter han 
upp tuggummipåsen med tänderna. 
Djungelvrål nummer tre har tagit slut. 
När vi smygande närmar oss köpcen-
trat är även tuggummipåsen till min 
förvåning helt slut. Han har käkat 
dom som pastiller!

Väktaren får hålla in- och utgång-
arna, hunden skickas in och vi rör 
oss taktiskt framåt efter hunden. 
Jag håller mig bakom den erfarne 
och iakttar hur han smidigt smyger, 
imponerande, tills jag plötsligt ser hur 
han vänder sig mot mig med den där 
vilt stirrande blicken igen. Han tittar 
åt alla håll, rusar framåt och känner 
på vägen fram på alla dörrhandtag. 
All säkerhet är som bortblåst och alla 
dörrar är låsta. Plötsligt får han syn 
på en papperskorg mitt i gallerian. 
Han rusar fram och sliter åter av sig 
kläderna. Denna gång håller han rätt 
på koppel och batong. Rättar in sig 
och… Djungelvrål och en hel påse 
tuggummi, tänker jag när jag riktar 
blicken mot taket för att inte se den 
eländiga situationen. Då får jag syn 
på kameran. Jag påpekar försynt för 
den erfarne att han var iakttagen. Vadå 
fräste han irriterat! Jo, förstår du, det 

finns övervakningskameror riktade 
mot dig, säger jag försynt. Snabbt 
som ögat försöker han skyla polis-
märkena på ärmarna med sina händer 
och armarna i kors och titta åt ett 
annat håll. Jag låtsas ha hört nåt och 
avlägsnar mig snabbt. En fasansfull 
tanke hade slagit mig, tänk om han 
ber om mina kalsingar, vad ska jag 
säga? Och vad ska min flickvän säga 
om hon märker att jag kommer hem 
på morgonen utan dem! Nej, här gäl-
ler det att hålla sig undan. Pinan tar 
äntligen slut när den erfarne kommer 
ifatt mig och förklarar att ingen har 
varit inne i centrumet och att larmet 
var falskt.

På väg tillbaka till stan och polissta-
tionen inser jag plötsligt att hundfö-
rare kommer jag nog aldrig att kunna 
bli. Kraven är ju fruktansvärda, att ha 
ett sådant kall inför jobbet och med 
oförtruten vilja bara gå vidare, vad 
som än händer, är inte alla förunnat! 
Bara de starka är utvalda!

Bisittaren

(Denna historia är självfallet helt 
fiktiv. Inte ett uns av sanning finns i 
den!)
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Det var ljummet ute. Natten började 
sakteliga övergå till tidig morgon. 
Jag hade precis börjat fundera på att 
åka till närmaste bensinstation för att 
inhandla något ätbart. Jag arbetade, 
som de flesta gånger, själv tillsam-
mans med min hund.

Jag hade, under nattpasset, haft 
några hundjobb, vilka inte hade givit 

någon större framgång.
Jag hade dock tillbringat den största 

tiden till att patrullera av busrika 
områden med hopp om att rota fram 
något kul.

Anropet som LKC går ut med 
gör gällande att jag skall åka till en 
adress, där det vistas en ”märklig man 
i trapphuset”.

Jag börjar styra ditåt och anländer 
efter ca två minuter. Ett bra tillfälle att 
träna hunden, tänker jag.

Precis när jag plockat ut hun-
den och börjat gå emot trapphuset 
möts jag av en gråtande kvinna som 
kommer springande från ett mindre 
grönområde en bit ifrån fastigheten. 
Kvinnan uppger att, en för mig känd 

Mitt första
gripande
med hund!

Som nybakad hundförare letar man ständigt efter 
jobb där hunden kan användas – man vill ju få sitt 
första gripande med hund. Sommaren direkt efter 
hundkursen handlade om en mycket målmedveten jakt 
på sådana. Nu när tidningen ”Polishunden” är i be-
hov av artiklar, så drar jag mitt strå till stacken och 
berättar om mitt första jobb med hunden där en miss-
tänkt kunde gripas.
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narkoman, varit uppe i lägenheten och 
hotat hennes f.d. pojkvän. Kvinnan 
beskriver gärningsmannen som ”helt 
galen”.

Kvinnan uppger att gärningsman-
nen avvek från platsen när han såg 
mig anlända. Jag ber kvinnan peka ut 
den plats där gärningsmannen senast 
var synlig. Därefter ber jag henne gå 
upp till lägenheten och invänta annan 
patrull för anmälningsupptagning.

Jag bedömde hoten som relativt 
grova, varför jag ansåg att det var av 
vikt att få tag på den här personen.

Jag springer tillbaka till bilen för 
att hämta spårselen och låter däref-
ter hunden att börja söka spår. Efter 
några sekunder suger det till i spårli-
nan och vi far iväg. Spårupptaget sker 
på en asfaltväg som ligger mellan 
några villor.

Jag anropar LKC och meddelar 
att jag har påbörjat spårning efter en 
person som är misstänkt för olaga hot 
och uppger i vilken riktning spåret 
går. Jag vill även att några patruller 
hjälper mig med att begränsa den 
misstänktes möjligheter att röra sig 
fritt i området, vilket inte kan tillhan-
dahållas. Jag får köra på själv ett tag 
tills någon patrull blir ledig.

Hunden spårar med hög koncentra-
tion och tar oss ned mot ett camping-
område. Efter ca 10 minuter kommer 
vi fram till en låst grind vid camping-
platsen. Jag vet sedan tidigare att den 
misstänkte bor där. Staketet är högt, 
vilket gör att jag inte kan ta mig in 
på området utan att gå runt och in på 
området vid stora entrén. Innan jag 
hunnit gå runt staketet anländer en 
radiobil. 

Vi lyckas väcka en campinggäst 
som sömndrucket tittar ut från sin 
husvagn. Vederbörande släppar in oss 
på området.

Väl inne på området börjar jag söka 
nytt spår med hunden som spårar i 
virrvarr runt omkring husvagnen och 
bort ifrån den för att sedan gå tillbaka. 
jag får inte ihop det hela. Det leder 
till att vi knackar på i husvagnen. En 
sliten man öppnar och förklarar att 

den misstänkte inte är där. Efter en 
husrannsakan i husvagnen kan vi kon-
statera att det stämmer. Jag får dock 
en känsla av att mannen inte berättar 
sanningen när han säger att han inte 
har sett till den misstänkte sedan igår.

Det finns dock inte mycket vi kan 
göra för tillfället och beslutar oss för 
att skjutsa tillbaka mig till min bil, 
vilket görs.

När jag lastat in hunden och hoppat 
in i bilen beslutar jag mig för att åka 
nedåt campingplatsen igen – något 
irriterad över utebliven träff efter ett 
så bra spårarbete. Den andra patrul-
len tänkte tydligen samma sak. Strax 
innan jag når campingen anropas jag 
av patrullen som säger att den miss-
tänkte nu befinner sig där och har två 
knivar. Han hotar att döda dem om de 
inte lämnar platsen. Patrullen med-
delar att de befinner sig ca 20 meter 
ifrån husvagnen fast på andra sidan 
staketet om den misstänkte.

Jag åker in på campingplatsen 
genom stora entrén och får se hur den 
misstänkte står vänd emot patrullen. 
Han skriker att de ska ”dra åt hel-
vete”, annars skall han döda dem.

Jag kliver ur bilen och tar ut 
hunden. Jag befinner mig nu inne 
på campingen ca 50 meter ifrån den 
misstänkte. När han får syn på mig 
börjar han småspringa emot mig sam-
tidigt som han skriker att han skall 
döda mig om jag inte sticker därifrån. 
Jag kommenderar honom att lägga sig 
ned, vilket inte åtlyds.

Jag ”drar igång” hunden som börjar 
skälla för allt han är värd – ingen 
effekt. Busen skriker att han kommer 
att hugga ihjäl hunden om jag släpper 
den. I detta läge ser jag inga knivar.

Jag har aldrig sett den här killen i 
detta tillstånd tidigare – han är verk-
ligen galen nu. Han skriker att jag 
måste skjuta honom för att få stopp på 
honom. Han skriker att han kommer 
att hinna skada mig svårt innan han 
faller till marken. Han stannar till och 
visar baksidan av sina underarmar. 
Knivarna ligger i vardera hand med 
bladen längs handlederna. Han tar 

nu och håller knivarna mot mig med 
blottade eggar. Jag lägger ned hunden 
och höjer beredskapen på mitt tjäns-
tevapen och kommenderar vederbö-
rande att släppa knivarna och lägga 
sig ned – han lyssnar inte. När han är 
25 meter ifrån mig talar jag om att jag 
kommer att skjuta honom om han inte 
släpper knivarna. Jag står dock inför 
faktumet att jag måste vara säker på 
att träffa honom, då jag har husvagnar 
och tält bakom honom. Jag saknar 
dessutom möjlighet att omgruppera 
till bättre plats för att kunna verka 
med vapnet på ett säkrare sätt.

Han fortsätter emot mig med raska 
steg samtidigt som han upprepar det 
han sagt tidigare – jag skall dö, jag 
ska skadas svårt, han vill bli skjuten 
av en polis etc. etc.

När han är ca 10 meter ifrån be-
stämmer jag mig för att skjuta honom. 
Jag ger honom en sista chans att 
släppa knivarna och talar om att han 
kommer att bli skjuten om han tar ett 
enda steg till. Han stannar. Han fort-
sätter att skrika och leva om, men han 
står fortsatt still. Flera gånger rycker 
han till med kroppen för att få det att 
se ut som att han skall rusa emot mig. 
Nu har ett flertal campare vaknat och 
klivit ur sina tält och husvagnar, vilket 
ytterligare gör att gärningsmannen 
inte kan få ytterligare rörelsefrihet.

Gärningsmannen tilltalar mig 
med namn och säger att jag ska gå 
därifrån. – Du får inte skjuta mig, låt 
någon annan göra det. Jag som har 
träffat denna man många gånger vet 
att han respekterar mig som polis. 
Han tycks nu ha påbörjat en analys av 
läget och således blivit lite kontakt-
bar.

Han har lugnat sig något, men säger 
att han inte kommer att ge sig – han 
kommer dock att ”se till att bli skju-
ten”, men vill inte att jag ska behöva 
göra det.

I detta läge anländer den första 
kollegan fram till mig. Jag säger till 
henne att använda OC-sprayen så fort 
hon får möjlighet. Kort efter detta 
anländer nästa kollega. Jag ber henne 
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att stoppa in hunden i buren. Efter 
ytterligare några sekunder är vi fem 
poliser på platsen och börjar agera 
mot gärningsmannen.

När kollegorna börjar spraya OC på 
honom ger det ingen effekt. Gärnings-
mannen skrattar och sträcker fram 
ansiktet rent demonstrativt för att visa 
att det inte biter på honom och att 
han vill ha mer… Då inser jag att jag 
sannolikt kommer att vara tvungen att 
skjuta honom.

Jag har sedan länge fölikat mig 
med tanken om att behöva skjuta en 
människa och stått inför faktumet 
tidigare – men nu verkar det i alla fall 
som att det måste ske. Nu är det alltså 
dags att få genomlida uthängning i 

media – jag ska bli granskad ut i söm-
marna huruvida jag gjorde rätt eller 
fel. Trots att jag, i detta läge, vet att 
jag har befogenhet att skjuta verkans-
eld så dyker de märkliga tankarna 
upp. Tankarna var inte på något sätt 
hämmande, men de fanns ändå där. 
Jag vet vilket helvete andra kollegor 
fått genomlida efter liknande situa-
tioner.

När vi har tömt två flaskor OC på 
honom och inte fått någon effekt tar 
jag upp min OC och tömmer den i 
ansiktet på honom samtidigt som jag 
riktar vapnet mot honom.

Antagligen får jag in en bra träff, 
då effekten blir kraftfull. Han släpper 
knivarna och lägger sig på marken. Vi 

får kontroll på honom och belägger 
honom med handfängsel.

Vid tingsrättsförhandlingen uppger 
gärningsmannen att han var extremt 
trött på sitt liv och hade tagit ett aktivt 
beslut om att ta livet av sig genom 
att låta sig skjutas av en polis. Han 
beklagade dock att det var vi som fick 
hantera situationen.

Johan Autere
med Kvasers Freke

Hundenheten Södermanlands län
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Jag tänkte att jag skulle skriva några rader och berätta om en liten 
episod som inträffade för något år sedan. Som ni vet blir det allt mer 
vanligt att folk engagerar sig på olika sätt för att göra behjärtansvärda 
insatser för att hjälpa landets ordningsmakt. En del går samman och 
vaktar sina och grannarnas hus, andra vaktar samma grannars tonår-
ingar på fredagar och lördagar. Eftersom dessa aktiviteter i huvudsak 
äger rum på nätterna, när jag sover, är detta uteslutet.

POLISHUNDEN,
gummistöveldamen
och jag.

Vy från 
vind- 
skydds- 
taket.
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Som den goda och ansvarskännande 
medborgare man ju ändå är, så händer 
det däremot att jag ibland låter mig 
övertalas att hjälpa till att ”ligga 
figurant” till en av Blekingepolisens 
tjänstehundar.

För er som inte är bevandrade i 
ämnet kan man enkelt uttryckt be-
skriva det hela som ett slags rollspel. 
Som figurant kan man i princip spela 
fyra olika roller, senildement åldring, 
vilsegången svampplockare, beväpnad 
rånare eller död. Jag brukar alltid få 
vara det sistnämnda.

Den här gången, som var ett slags 
genrep inför Nordiska Mästerskapen, 
skulle jag för en gångs skull få vara 
brottsling. För att det hela inte skulle 
bli för farligt fick jag däremot varken 
vara rånare eller beväpnad. Jag skulle 
föreställa snattare. Först proteste-

rade jag och ville åtminstone få bli 
biltjuv, men det blev det inget av med, 
typiskt. Då tjurade jag en lång stund 

och tänkte först inte vara med alls.
Efter långa förhandlingar gick de 

andra till sist med på, att jag skulle 
kunna få ha startpistol i fickan. Jag 
lovade på heder och samvete att inte 
visa den för Ann-Marie i kassan på 
Arnes Livs, där övningen skulle 
inledas.

Övriga aktörer vid det här tillfället 
var; tidigare nämnda polishund – som 
spelade sig själv, hans husse – som 
spelade polis, min man och två Vins-
lövsbor – som spelade träd.

För att ni inte ska bli helt uttråkade 
hoppar jag över själva snatteriet på 
Arnes Livs och flykten till ett på 
Västanåberget otillgängligt och av-
lägset skogsområde. Jag fick en dryg 
halvtimmes försprång och sen skulle 
polisen och hans hund försöka hitta 
mig. Jag skall kanske passa på att 
nämna att han var iförd stålmunkorg. 
Ja, hunden alltså, inte polisen.

Fantombild på gummistöveldamen.
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Som ni förstår måste man vara 
snabb i både huvudet och fötterna för 
att kunna ha huvudrollen i ett drama 
som detta. Med just fötterna är det 
kanske lite si och så, men skallen 
är det i alla fall inget fel på. Medan 
jag hastade genom skogen med mitt 
”byte” (en Twistpåse) kom jag att 
tänka på byns scoutkårs vindskydd 
som är beläget i området. Jag letade 
mig med viss möda dit och hade turen 
att hitta en gammal grön presen-
ning som låg instoppad under själva 
vindskyddet.

Jag hoppade smidigt, okej kravlade 
mig sedan upp på taket, där jag belå-
tet rullade in mig i presenningen. Nu 
var det bara att vänta och se om jag 
skulle bli gripen. När jag legat där på 
taket en kort stund hörde jag plöts-
ligt att det knakade i buskarna. Först 
trodde jag att det var något djur, typ 
älg, vildsvin eller björn. Fatta att jag 
blev duktigt förvånad när det visade 
sig vara en för mig fullständigt främ-
mande människa. En dam med gröna 
gummistövlar. Nu kan man ju undra 
varför man skulle bli så förvånad över 
det. Men vindskyddet ligger som sagt 
långt från all ära och redlighet. Var-
ken förr eller senare har jag någonsin 
träffat på någon där.

Eftersom jag alltså är hyfsat snabb 
i huvudet insåg jag snabbt vad som 

skulle kunna hända om polishunden, 
som med munkorgen inte är helt olik 
Hannibal Lecter, skulle få för sig 
att det var damen, och inte jag, som 
skulle fångas. Alltså öppnade jag lite 
försiktigt på presenningen och väste 
fram ett psssst.

Damen stelnade till och vände sig 
hastigt om. Det är så himla svårt att 
beskriva hennes ansiktsuttryck, när 
hon fick syn på mig där på taket. Ren 
och skär skräck och fasa låter lite 
tamt. När jag såg hur panikslagen 
den stackars människan var skyndade 
jag mig att berätta om Hannibal och 
twistpåsen och polisen och alltihop. 
Jag avslutade berättelsen med att 
betona att JAG ÄR INTE FARLIG.

Jag erkänner att jag nog själv var 
aningen uppjagad och att det som 
var tänkt som en lugnande förklaring 
snarare fungerade tvärtom, tyvärr. 
Samtidigt hörde jag i fjärran polisens 
karaktäristiska HÄÄÄÄRÅT, vilket 
oftast betyder att han inte längre har 
kontroll på sin hund.

Här gällde det att handla och det 
omgående. Det stod helt klart att 
damen i fråga inte var kontaktbar. 
Som alla kan förstå hade detta på kort 
tid utvecklats till en nödsituation som 
krävde en snabb och koncis lösning. 
Först övervägde jag att helt enkelt 
lyfta upp damen på taket, men med 

tanke på att hon nog inte skulle vara 
särskilt samarbetsvillig till detta fick 
jag hitta på något bättre.

– HÄÄÄÄÄRÅÅÅÅT, hördes på 
nytt eka genom bokskogen, nu ännu 
närmre.

Då slet jag i bästa Zeb Macahan-stil 
upp startpistolen ur fickan, reste mig 
upp på knä och skrek:

– Om du inte omedelbart lämnar 
området, så skjuter jag.

Jag säger bara, släng dig i väggen 
Carolina Klüft. Den här damen kunde 
både springa och hoppa fortare, 
längre och högre. Snabbare än blixten 
forcerade hon en rejäl stenmur för att 
sedan spurta ner till Lillån, som hon 
utan minsta tvekan hoppade rakt över. 
Det sista jag någonsin såg av henne 
var de gröna gummistövlarna som 
försvann bland granarna.

Jag hade sånär hunnit snurra in mig 
i min presenning igen när polis-
hunden kom rusande. Han hade fått 
korn på mig och började vrålskälla 
samtidigt som han försökte ta sig upp 
på mitt tak. En dryg kvart senare kom 
polisen fram och det var så att säga 
”game over”.

Nästa vecka spelade jag död.

Text och bild:
Fröken H.

Hannibal Lecter.
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Draghundslägret i Långberget
10-årsjubileum

Årets draghundsläger blev efter olika 
turer av trots att vädret inte hade varit 
det bästa. Långberget som alltid varit 
snösäkert hade även dom problem i år 
med snötillgången.

Hampus Eriksson var uppe på 
onsdagen och konstaterade att det var 
omöjligt att under rådande förhål-
lande genomföra lägret med hänsyn 
till att det var en snöslinga ut med 
returspår tillbaka vilket hade inneburit 
att vi hade fått möte och risk för ett 
uppfriskande hundslagsmål som följd.

Jag ringde upp och avbeställde men 
det lovades ett spår där vi kunde köra 
runt och resan blev av.

Årets deltagare var Lars Bergström, 
Hampus Eriksson, Petter Kesselmark, 
Johan Edendahl, Tomas Sandsten, 
Anders Wiklund, Sussane Lindblom 
och Anders Olsson från Mora som 
blev föråkare på tävlingen.

Veckan på Långberget blev återigen 
mycket bra med sol, snö och mycket 
träning för alla trots att en del inte 
behövde så mycket…

Tyvärr blev det inte så många 
deltagare i år men med tanke på hur 
vädret var innan så är det förståeligt 
att man misströstade, men man skall 
aldrig ge upp.

För ca 12 år sedan hade vi i Göte-
borg, efter att ha varit på en del olika 
ställen och haft träningsläger med 

hundarna, kommit fram till att Lång-
berget var ett ypperligt träningsställe 
som uppstart för oss och hundarna 
gällande drag. Maten, miljön och per-
sonalens vilja att alltid hitta lösningar 
så att vi fått ut det mesta av veckan, 
både för oss och våra hundar har alltid 
varit toppen. Förläggningen har och 
är väl lite halvdan men man kan leva 
med det då allt annat är riktigt bra.

Efter påstötningar till HFF 1996 
så gick de med på att vara delaktiga 
i ett läger på Långberget vilket har 
resulterat i en tradition som jag hop-
pas kommer att fortsätta och jag tror 
att de som deltagit nog har samma 
uppfattning. Om vi skall hålla liv 
i tävlingsformen är det viktigt att 

man kan få en möjlighet att prova på 
dragets tjusning under ordnade och 
trevliga former innan man kommer 
till SM.

Vi brukar starta upp på söndagen 
med middag och samkväm och övriga 
dagar är det förar/skidträning – hund/
träning två pass varje dag förutom 
onsdag eftermiddag då backloppet ge-
nomförs utan hundar – slalombacken 
upp och ner. Sist ner är en gris!

Torsdagen är det tävling på efter-
middagen där man kör en sträcka på 
ca en mil linkörning och den som 
vinner kan få en inteckning i vand-
ringspriset skänkt av Långbergets 
Sporthotell.

Årets vinnare blev Petter Kes-
selmark som gjorde en mycket stark 
insats och han kommer att bli den 
förste som får sitt namn på vandrings-
priset. Grattis!

Hundförarförbundet hälsar alla 
välkomna till Draghundslägret 2008 
vecka 3 på Långberget för att kanske 
prova på något nytt med hunden eller 
få sig en genomkörare till Drag-
hunds-SM som är en mycket trevlig 
tävlingsform där det räcker att man 
försöker och gör sitt bästa – alltså en 
tävling utan krav och prestige.

Lars Bergström

Petter Kesselmark med Atlas.

Fr.v. Petter Kesselmark, Tomas Sandsten, Sussanne Lindholm, Anders Wiklund, Hampus Eriksson, Johan 
Edendahl, Lars Bergström.

Johan Edendahl och Lars Bergström.
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– ett
praktiskt
arbets-
redskap

SEGWAY

SEGWAY heter detta utmärkta transportfordon, som RPS 
har köpt in till Bombskyddsgrupperna i Stockholm, Arlan-
da, Göteborg och Malmö. Fordonen skall utprovas under 
ett års tid och tanken är att bombteknikern helt enkelt skall 
spara på krafterna då denne ibland måste gå långa sträckor 
mellan insatsplatsen och den misstänkta bomben. Ofta 
tillryggaläggs denna sträcka flera gånger under ett ärende.

Att spara på krafterna är särskilt viktigt vid misstänkta 
CBRNE-ärenden (tidigare NBC) då riskavstånden kan vara 

mycket långa. SEGWAY är en sinnrik konstruktion som 
bl.a. har en inbyggd ”självbalans” och den är mycket lätt 
att lära sig hantera.

Då man kör maskinen dels med styret och dels med att 
förskjuta sin tyngdpunkt, känner man sig som en levande 
joystick. Du känner dig nästan ett med maskinen.

Förutom att SEGWAY är ett praktiskt arbetsredskap, är 
den fantastiskt rolig att köra!

Olle Hansen

Resultat Långberget Open
1. Petter Kesselmark 32.38
2. Johan Edendahl 32.55
3. Sussane Lindholm 33.00
4. Anders Wiklund 35.03
5. Tomas Sandsten 35.39
6. Hampus Eriksson 36.24

Lars Berström, tidtagare
Anders Olsson, föråkare

Johan Edendahl.
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Brandhundar började utbildas i USA första gången för ca 
20 år sedan. Efterhand har andra länder följt efter och idag 
finns det brandhundar i bl.a. England, Holland, Österrike, 
Frankrike, Tyskland, Finland, Sverige och Norge.

Varför används då brandhundar? Brandhunden är ett 
hjälpmedel för tekniker att snabbt få svar på om en brand-
farlig vätska använts för antändning och då på vilken plats 
vätskan finns.

I Norden var det Finland som var den som först startade 
upp med brandhundar och när Sverige introducerade ut-
bildningen, så var det med finska instruktörer. Finland ut-
ökar nu sin numerär och brandhund skall finnas i samtliga 
regioner. Certifieringen sker också enligt finsk prövnings-
ordning i både Sverige och Norge. Årlig certifiering växlar 
mellan länderna och bedöms av annat lands instruktör.

I Norge fick polishögskolan uppdraget 2001 att ge-
nomföra ett projekt med brandhundsutbildning. Detta i 
samarbete med KRIPOS. Projektet gick ut på att med hjälp 
av hund:
1. Försök att reducera antalet prover.
2. Försök att reducera antalet onödiga prover.
3. Försök att reducera kostnader.
4. Försök att spara tid och få högre effektivitet.

I Sverige finns idag fem stycken utbildade hundar med 
förare. Två av dessa finns i Stockholm, två i Västra Göta-
land samt en i Umeå.

Föraren i Umeå är en tekniker som fått hundförarutbild-
ning och hunden är placerad på tekniska enheten i Umeå. 
Övriga tillhör hundenheten i Stockholm resp. V. Götaland.

För tillfället utbildas fyra nya brandhundar på polishund-
tjänsten i Karlsborg. Två av dessa är från Blekinge, medan 
övriga är från Uppsala resp. Gävle. Föraren av hunden från 
Gävle är överflyttad till tekniska enheten i Gävle och hun-
den placerad där (tidigare tjänstgjort som länshundbefäl i 
Gävleborgs län). Föraren från Uppsala tillhör hundenheten 
och för en narkotikahund som kompletteras med brand. 
Förarna från Blekinge tillhör hundenheten i Blekinge och 
hundarna är patrullhundar. Hundarna räknas vara grundut-
bildade i slutet på januari 2007.

Vad gäller brandhundarna från Gävle – Uppsala är det 

meningen att dessa skall täcka i ett sex-län samarbete. 
Med övriga nyutbildningar bör behovet i landet vara täckt. 
Antalet jobb skiljer sig något i landet, men nämnas kan att 
Stockholm under 2006 haft något över 70 sök på brand-
platser.

Alla sök på brandplatser redovisas också separat, vid 
sidan om ordinarie begäran, till SKL. På SKL hanteras 
sedan detta av en Forensisk kemist, Yvonne de Martin. 
Hon har följt brandhundsprojektet sedan detta startades 
och har alla data om sök och vilka hundar som gjort dessa, 
samt resultat. Enligt Yvonne kan SKL i dagsläget testa ner 
till 5 mikroliter (finns säkert en förkortning) känslighet 
vad gäller bensin. I tester med hundar har man i Illinois 
i USA kommit fram till att hundar markerar ner till 0,01 
mikroliter. Enligt Yvonne betyder därför SKL svar att det 
inte finns någon brännbar vätska, bara att den inte kunnat 
påvisas.

Vid en tidigare och även vid framtida utbildningar på 
Revinge av brandtekniker kommer brandhundar, om det 
finns möjlighet, att ingå under en dag. Kontaktperson vid 
denna utbildning är Conny Ohlsson som är chef för grup-
pen spår och teknisk brand på SKL.

Samtliga hundar skall då de certifieras, prövas och kunna 
markera lättantändliga vätskor.

Hundarna har också tränats i skiftande miljöer och 
brandplatser. Även en dags besök och information på SKL 
har ingått för förarna.

Som slutvinjett på denna korta information vill jag bara 
poängtera att brandhunden är ett hjälpmedel och ingenting 
annat. Den finns förhoppningsvis här ganska snart och är 
till för teknikerna. Hunden kan bara tala om att på ett visst 
ställe på en brandplats finns det rester av brännbar vätska 
eller att det inte finns någon sådan.

För mer information, tag gärna kontakt med underteck-
nad eller Anders Johansson, hundenheten.

B-G Carlsson
Hundenheten, Polismyndigheten i Blekinge

BRANDHUND
– vad är det och

hur kan vi nyttja denna?

Hundenheten, Polismyndigheten i Blekinge – B-G Carlsson
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