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Mira är Årets Narkotikasökhund
Den åttaåriga tiken Mira har utsetts till Årets Narkotikasökhund 2008. Mira, som är av rasen 
hollandse herdershond, har under året spårat upp narkotika till ett uppskattat samhällsvärde 
av 156 miljoner kronor. Mira är importerad från Holland och arbetar sedan 2002 tillsammans 
med sin förare tullinspektör Ingeborg Ortscheid vid gränsskyddsgruppen i Karlshamn.

– Hollandse herdeshond är en ras med mycket energi och motor och Mira är en enastående 
hund, säger Ingeborg som tidigare arbetat med en labrador och privat har haft schäfer.

– Mira ställer alltid upp och tvekar aldrig när det är dags att arbeta, fortsätter Ingeborg.

Hemma är Mira en lugn och fin hund som enligt Ingeborg är mycket social och trevlig.

– Hon är helt annorlunda på jobbet där det är full fart, säger Ingeborg. Men även där är hon bra 
på att koppla av mellan uppdragen vilket kanske bidragit till att hon lyckats så väl.

Ingeborg är också noga med att påpeka att hon och Mira inte skulle lyckats så bra utan de kol-
legor som ingår i arbetsgruppen.

– Det är en fantastisk grupp att arbeta med och de ställer alltid upp för oss, säger Ingeborg.

En av de gånger som gruppen sattes på prov var när Mira i år markerade på en gastank i en 
personbil. När gruppen hittade spacklingar på tanken och började peta sönder dessa blev Mira 
som tokig av de dofter kom ut och tullarna visste att de var på rätt spår. I gastanken hittades över 
21 kilo amfetamin. Utöver detta beslag har Mira i år initierat ytterligare sex beslag varav ett på 
26,5 amfetamin. Det sammanlagda samhällsvärdet uppskattas till 156 miljoner kronor.

Juryn, som bestod av Tullverkets genaraldirektör Karin Starrin, Ulrike Kylberg från Inner Wheel 
och Ulf Uddman från Svenska Kennelklubben motiverade sitt val på följande sätt:

Det är den närmast otroliga förmågan att 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 åttaåriga holländska herdehunden Mira till en verklig vinnare. 
Mira har de senaste åren visat på mycket goda sökresultat med många och stora beslag av narkotika. Tillsammans med sin 
förare Ingeborg är de ett effektivt team, som dagligen gör goda insatser i Tullverkets arbete med att bekämpa narkotikasmuggling. 
Det goda samarbetet mellan förare och hund och den stora tillit föraren känner till hundens markeringar var särskilt tydligt 
i ett fall när narkotikan var väl gömd.

Mira och Ingegerd har även varit nominerade till Årets Narkotikasökhund 2005.

Mira och hennes förare Ingeborg Ortscheid kan ses på Svenska Kennelklubbens internationella 
hundutställning HUND2008 den 6–7 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är 
lördagen den 6 december.  Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Ingeborg Ortscheid 
och ett smaskigt ben till Mira.
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Årets hundar
Förutom utmärkelsen 
Årets Narkotikasökhund 
är Svenska Kennelklubben 
med varje år och utser 
Årets Polishund och Årets 
Bragdhund.
Årets Polishund utsågs 
vecka 46.
Årets Bragdhund utsågs 
vecka 47.


