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Den 6-åriga hanhunden Zera vid Brottsbekämpningsgruppen i Malmö har utsetts till Årets 
Narkotikasökhund 2004. Zera är av rasen malinois, en variant av belgisk vallhund, och arbetar 
tillsammans med sin förare Katarina Kvist, som är den första kvinnliga hundförare som fått 
utmärkelsen. Zera har på ett år initierat 24 beslag av narkotika till ett beräknat samhällsvärde av 
över 40 miljoner kronor. Bland beslagen kan nämnas ett på 63,5 kilo cannabisharts och flera 
stora beslag av ecstacytabletter. Katarina påpekar dock att det som hundförare inte bara är de 
stora beslagen som är tillfredsställande.

– Extra roligt är det till exempel att kunna stoppa ungdomar och på så sätt kanske kunna hindra 
dem att fortsätta på denna bana, säger Katarina.

På frågan varför Zera lyckats så bra i sitt arbete nämner Katarina att han är pigg och mycket 
nyfiken och att han när han fått vittring på någonting inte ger sig. Dessutom är han smidig 
som en katt.

Katarina, som har en egen hund hemma och lång erfarenhet av hundar beskriver Zera som en 
otroligt rolig hund.

– Han är helt underbar, både på jobbet och hemma, säger Katarina.

Juryns motivering löd så här:

Det är den närmast otroliga förmågan att år efter år kunna spåra upp och hitta narkotika i en för hundar mycket tuff och 
varierande miljö, i kombination med en visad stor uthållighet, som gör den 6-åriga malinoishanen till en verklig vinnare.

Konsten att behärska olika svårighetsgrader och preparat, oavsett kvantiteter och miljö är få hundar förunnat att klara. Zera klarar 
detta och har de senaste åren visat på mycket goda sökresultat, vilket resulterat i många och stora beslag av narkotika.

Tillsammans med sin förare Katarina Kvist är de ett effektivt team, som dagligen gör goda insatser i tullens arbete med 
att bekämpa narkotikasmuggling.

Juryn bestod av representanter för Tullverket, Föreningen Inner Wheel och Svenska Kennel-
klubben.

Priset, ett resestipendium på 10 000 kronor och ett saftigt ben till Zera, delas ut lördagen den 
11 december 2004 på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND 2004 
på Stockholmsmässan, Älvsjö. I samband med denna prisutdelning kommer även utmärkelsen 
Årets Bragdhund och Årets Polishund att delas ut.
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Årets Narkotikasökhund 2004

För tolfte året i rad
Svenska Kennelklubben utser 
Årets Narkotikasökhund 
tillsammans med Tullverket 
och Inner Wheel. Följande 
ekipage har utsetts till Årets 
Narkotikasökhund:

1993 Sam & Anders Hallin, 
Gränskontrollstyrka Syd

1994 Fia & Börje Ohlsson, 
Arlanda

1995 Robin & Lennart Gra-
nath, Ystad

1996 Amos & Stefan Woll, 
Göteborg

1997 Ibb & Lars Delin, Ystad

1998 Bonner & Sven-Erik 
Persson, Helsingborg

1999 Breeze & Bengt Eric-
son, Göteborg

2000 Zeb & Håkan Berg-
lund, Helsingborg

2001 Maxi & Jörgen Thynell, 
Helsingborg

2002 Robin & Håkan 
Dahlén, Arlanda

2003 Mack & Jan-Åke Pers-
son, Malmö

2004 Zera & Katarina Kvist, 
Malmö

Inner Wheel
Föreningen Inner Wheel är en internationell politiskt och religiöst oberoende föreningen som främst 
arbetar med barn-, ungdoms- och kvinnofrågor. I Sverige stöder man bland annat narkotikabekämpningen 
genom inköp av narkotikasökande hundar.
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