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Uggla och Trolla är Sveriges enda GHB-hundar, hårt tränade för att känna igen den syntetiska drogen.
Men än så länge har polisen inte varit intresserad av deras tjänster.
Jag vet faktiskt inte varför, kanske tror de inte att hundar kan tränas till det här, säger hundägaren Jonas Segerdahl.
Trolla och Uggla är två av de hundar som Jonas Segerdahl och hans sambo Therese Liljegren nu tränar för att känna igen och hitta GHB. Än så länge
går träningen precis som planerat, även om det finns ett problem. Hundarna får bara träna med GBL och BD. GHB är narkotikaklassat och all
hantering, även hundträning, är olaglig.

Hittar två dagars spår
– Vi är ändå ungefär 80 procent framme i dressyren. Uggla kan hitta två dagar gamla spår av GBL på marken och målet är att han ska kunna känna igen
drogen i en människas utandningsluft eller från andra kroppsdofter, säger Jonas Segerdahl, som tidigare fött upp och tränat bruks- och vakthundar.

Hunden känner det direkt
En hund som tränats på att finna GHB borde kunna göra stor nytta, inte minst inom kriminalvården. – Många gånger måste det till ett urinprov för att
avgöra drogmissbruk – ett prov som det tar flera dagar att få svar på. Hunden klarar det direkt, säger han. Leif Carlsson, utbildningsledare för
hundpoliserna i Västra Götaland, säger att diskussionen om GHB-hundar har förekommit.

Måste kanse tänka om
– Men ofta påträffas GHB i så stora förpackningar att det inte behövs hundar för att hitta det. Vi har inte sett det som prioriterat, men om GHBproblemet ökar kanske vi måste tänka om, säger han. GHB-hundar. Malinois-hanen Uggla och schäfertiken Trolla kan vara Sveriges första GHBhundar. Therese Liljegren och Jonas Segerdahl har tränat de båda hundarna att känna igen dofter och spår av GHB och andra, närbesläktade droger.
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