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Ágrip 

Fíkniefnaleitarhundar hafa verið notaðir við löggæslu hér á landi síðan árið 1971. Sem starfandi 

lögreglumenn höfum við rekið okkur á að notkun fíkniefnaleitarhunda virðist vera nokkuð lítil 

auk þess sem fá gögn eru til um notkun þeirra. Við töldum mikilvægt að rannsaka hvort lítil 

notkun fíkniefnaleitarhunda á Íslandi tengdist áreiðanleika þeirra. Lögðum við því fram 

rannsóknarspurninguna: Eru fíkniefnaleitarhundar á Íslandi áreiðanlegir?  

Þá langaði okkur einnig að rannsaka nánar þætti sem gætu tengst áreiðanleika 

fíkniefnaleitarhunda og settum við því fram eftirfarandi undirspurningar: Hvaða þættir hafa 

áhrif á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda, hvernig er áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda mældur, 

hvort einhverjar hundategundir eru áreiðanlegri en aðrar og ef fíkniefnaleitarhundar eru 

áreiðanlegir, hvers vegna eru þeir þá ekki notaðir meira?.  

 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni og undirspurningunum var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Tekin voru hálfstöðluð (e. semi-structured) viðtöl við sjö umsjónarmenn 

fíkniefnaleitarhunda. 

 

Margt getur haft áhrif á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda. Rannsóknin leiddi í ljós að 

umsjónarmaður fíkniefnaleitarhunds leikur stórt hlutverk í áreiðanleika hans og getur 

umsjónarmaðurinn í mörgum tilvikum komið í veg fyrir þætti sem draga úr áreiðanleika 

fíkniefnaleitarhundsins. Áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda er prófaður einu sinni á ári þar sem 

þeir þurfa að standast starfsleyfisúttekt. Engin hundategund er áreiðanlegri en önnur þó sumar 

tegundir henti betur til fíkniefnaleitar.  Stjórnendavandamál og fjárskortur virðist vera helsta 

ástæðan fyrir lítilli notkun fíkniefnaleitarhunda hér á landi. 

  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna um 

áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda. Rannsóknin leiddi í ljós að fíkniefnaleitarhundar eru 

áreiðanlegasta úrræðið sem völ er á til fíkniefnaleitar. Þrátt fyrir að þeir séu áreiðanlegasta 

úrræðið er vert að benda á að hundarnir lifandi dýr eins og við mannfólkið og því óraunhæft að 

ætlast til að þeir séu 100% áreiðanlegir.   

 

Lykilhugtök: Lögregluhundar, lögregla, áreiðanleiki, fíkniefnaleitarhundar   
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Abstract 

Drug detection dogs have been used in Iceland since the year 1971. As working police officers, 

we have noticed that the usage of drug detection dogs is in bare minimum and there are no 

written data about their usage. We thought that it would be important to research whether the 

reliability of the drug detection dogs could be a factor in their lack of usage. We therefore 

submitted the research question: Are drug detection dogs in Iceland reliable? 

We also wanted to investigate further what factors impact the reliability of drug search dogs in 

Iceland and we therefore posed the following sub-questions: What factors impact the reliability 

of drug search dogs in Iceland, how is the reliability measured, is one dog breed more reliable 

than another and if drug detection dogs are reliable then why are they not used more? 

 

A qualitative research method was used to answer the research question and the sub-questions. 

Semi-structured interviews were conducted with seven dog handlers.  

 

Many things can affect the reliability of drug detection dogs. The study found that a drug 

detection dog handler plays a major role in its reliability and in many cases the dog handler can 

prevent factors that reduces the reliability of drug detection dogs. The reliability of drug search 

dogs is tested once a year as they must pass an operating license audit. No dog breed is more 

reliable than another, although some breeds are more suitable for drug detection. Management 

problems and financial shortages seem to be the main reason for the lack of usage of drug 

detection dogs in Iceland. 

 

The findings of the study were in line with the findings of foreign studies on the reliability of 

drug detection dogs. The study found that drug detection dogs are the most reliable tool that is 

available for drug searches. Although they are the most reliable tool, it is worth pointing out 

that as humans they are living animals and therefore unrealistic to expect them to be 100% 

reliable.  

 

Key words: Police dogs, police, reliability, drug detection dogs
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1 Inngangur 

Frá fornum tímum hafa hundar verið notaðir við vinnu og hafa reynst nákvæmir og góð viðbót 

við skilningarvit og getu mannsins. Þrátt fyrir miklar framfarir á gervigreind hefur enn ekki 

verið þróað tæki sem hefur sambærilega skilvirkni og þjálfaðir hundar hafa í verkefnum í 

líkingu við sprengju- og fíkniefnaleit. Hundar skera sig nokkuð frá öðrum dýrategundum, meðal 

annars vegna félagslegs eðlis þeirra, hvort sem um er að ræða hjá villtum hundum eða tömdum. 

Því er auðvelt að temja þá og vinna þeir vel við hlið mannsins (Helton, 2009). Hundar hafa því 

nýst manninum á margvíslegan hátt og sinnt ýmsum hlutverkum í gegnum aldirnar og má þar 

nefna við landbúnað, löggæslu, lyktgreiningu og félagslegan stuðning.  

Sem starfandi lögreglumenn höfum við fengið innsýn í það hversu áhrifaríkir 

fíkniefnaleitarhundar eru. Vakti það athygli okkar að litlar sem engar fræðilegar heimildir eru 

til hér á Íslandi um fíkniefnaleitarhunda og ákváðum við því að framkvæma eigindlega 

rannsókn í smáu sniði sem hluta af bakkalárgráðu. Það er von okkar að með þessu lokaverkefni 

getum við eflt þekkingu okkar á uppruna, færni og áreiðanleika hundsins, með áherslu á 

fíkniefnaleit. Markmið þessarar ritgerðar er þó fyrst og fremst að leita svara við því hvort 

fíkniefnaleitarhundar séu í raun áreiðanlegir og ef svo er viljum við skoða hvers vegna þeir eru 

ekki notaðir meira á Íslandi. Þá viljum við kanna hvaða þættir hafa áhrif á áreiðanleika þeirra, 

hvernig áreiðanleiki hunda og umsjónarmanna þeirra er mældur og hvort ein hundategund sé 

áreiðanlegri en önnur.   

Í þessari ritgerð munum við tala um þegar fíkniefnaleitarhundur merkir (e. indicate) á 

lykt/fíkniefni, það vísar til þess að hundurinn gefur til kynna að um hugsanlegan fund fíkniefna 

sé að ræða. Fíkniefnaleitarhundar eru þjálfaðir til að gefa ákveðið merki sem getur meðal annars 

verið með því að setjast, liggja eða stara á fundarstaðinn (Myers, 2006).  
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Ritgerðinni er skipt upp í fræðilegan kafla sem skoðar upphaf og eðli hundsins ásamt 

umfjöllun um hlutverk hunda í hernaði sem og öðrum hlutverkum sem hann hefur gegnt í 

gegnum tíðina, auk þess förum við yfir sögu hundsins á Íslandi. Þar næst skoðum við sögu og 

hlutverk lögregluhunda í alþjóðlegu samhengi sem og þær hundategundir sem henta í sérhæfð 

leitarstörf. Að lokum skoðum við lögregluhunda í íslensku samhengi. Ritgerðin endar 

á eigindlegri rannsókn sem við framkvæmdum, aðferðarfræði hennar og niðurstöðum og að 

lokum á umræðum  og samantekt.  
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2 Bókmenntarýni 

2.1 Forsaga hunda 

Saga og þróun hundsins hefur margoft verið rannsökuð og hafa niðurstöður hingað til ekki 

skorið að fullu úr um það hver uppruni hundsins er. Hundar bera fræðiheitið canis familiaris og 

eru af ætt spendýra sem kallast canidae. Til hennar teljast, auk hunda, úlfar, sléttuúlfar, refir 

og sjakalar. Þó er Gráúlfurinn (canis lupus) talinn líklegasti forfaðir hundsins. Ekki hefur tekist 

að finna út nákvæmlega hvenær hundar og úlfar aðskildust, þar sem DNA greining og 

fornleifagreiningar geta verið ónákvæmar sökum þess hve náskyldar þessar tegundir eru (Johns, 

2008).    

Fornleifar af hundum og úlfum hafa þó verið mikið rannsakaðar. Hauskúpur og kjálkar 

þeirra eru ólíkir að því leyti að enni hunda er almennt kúptara en hjá úlfum. Auk þess hafa 

hundar styttri kjálka og trýni og þar af leiðandi eru framjaxlar minni og mun þéttskipaðri 

(Wang & Tedford, 2008, bls. 158). Flestar fornleifar af hundum sem fundist hafa og verið 

rannsakaðar, hafa bent til að tegundin sé um 9.000-14.000 ára gömul. Þó hafa fundist líklegar 

fornleifar af hundum sem ætla má að séu yfir 30.000 ára gamlar (Ovodov o.fl., 2011).  

Margt bendir til að hundurinn sé fyrsta dýrategundin sem var tamin. Líklegt er 

að tamningin hafi ekki verið stakur atburður sem átti sér stað og stund í forsögunni, heldur 

hafi hún verið röð atburða sem spönnuðu yfir lengri tíma. Elstu fornfræðilegu vísbendingar 

um tamningu hunda eru um 14.000 ára gamlar en náið samband manna og hunda má þó vel 

hafa hafist fyrir þann tíma.  

Það sem leiddi þessar tvær ólíku tegundir saman; mannskepnuna og hundinn, var sá 

gagnkvæmi ávinningur sem samband þeirra einkennist af (Johns, 2008). Frá fornu fari hafa 
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hundar því verið notaðir sem smalahundar, veiðihundar, varðhundar, herhundar, ásamt því að 

vera notaðir sem gæludýr (Maejima o.fl., 2007). 

Þó fornleifafræðingar og sagnfræðingar hafi ekki sammælst um hvenær og hvernig 

samband hunda og manna hófst, bendir margt til að hundar hafi komið að góðum notum fyrir 

mannfólkið. Eftir að tamning hunda hafði átt sér stað fóru menn fljótlega að nota hunda sem 

viðvörunartæki gegn óboðnum gestum, bæði dýrum og mönnum. Hundar vernduðu hellisskúta 

manna líkt og þeir væru þeirra eigin, svo þeir hafa eflaust verið ágætis viðvörunarkerfi. Þegar 

samband hunda og manna byrjaði að myndast, urðu veiðar að dýrmætu sameiginlegu 

áhugamáli. Mannfólkið komst að því að ákveðnar hundategundir væru æskilegri en aðrar 

tegundir í ákveðin verkefni. Sem dæmi fann mannfólkið út að 

hæfustu smalahundarnir komu frá Tíbet og hraðskreiðustu veiðihundarnir frá 

Egyptalandi. Hundar nutu svo mikilla vinsælda í Egyptalandi að þeir eru skráðir í trúarbrögð 

þeirra. Guðinum Anubis er lýst sem hundi, eða hann hafði höfuð hunds en líkama manns. 

Egyptar sýndu hundum mikla ást og virðingu og voru þeir fyrstir til að taka í gildi lög sem 

heimiluðu að refsa þeim sem sýndu hundum grimmd (De Vito & Ammen, 2009).  

2.1.1 Hundar í hernaði 

Hundar búa yfir eiginleikum sem maðurinn hefur getað nýtt í hernaði og má þar nefna öflug 

skynfæri þeirra, alúð þeirra í garð eigenda sinna, hve athugulir þeir eru og hraðskreiðir, en 

einnig grimmd þeirra gagnvart óvinum. Notkun hunda á stríðsvettvangi nær mörg þúsund ár 

aftur í tímann. Í fyrri og seinni heimsstyrjöldunum voru fleiri hundar notaðir en nokkru sinni 

fyrr, en bæði bandamenn og andstæðingar höfðu þjálfaða stríðshunda sér við hlið. Þrátt fyrir að 

Bandaríkjamenn hefðu haft vitneskju um að notkun hunda í hernaði væri árangursrík fóru þeir 

ekki að nota hunda í þeim tilgangi fyrr en nokkrum mánuðum eftir árásina á Pearl Harbor, árið 

1942. Stuttu eftir hana voru hin frægu K-9 samtök stofnuð af Bandaríkjaher (Sloane, 1955). K-
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9 er skírskotun í orðið Canine sem þýðir hundur og vísar K-9 hugtakið til sérþjálfaðra her- og 

lögregluhunda (Alice, 2013). Í K-9 miðstöðvunum voru hundar þjálfaðir í einu eða fleiri 

hlutverkum af eftirfarandi; að standa vörð, að ráðast á, sem boðberar og í leit og björgun særðra 

hermanna af vígvelli (Sloane, 1955). 

2.2 Hlutverk hundsins 

Hundar hafa verið notaðir við ýmis störf í aldaraðir, svo sem í landbúnaði og veiði. Á seinni 

árum hafa þeir líka verið notaðir til að aðstoða manninn í hinum ýmsu verkum við að halda 

samfélagi og einstaklingum öruggum og heilbrigðum og má þar nefna leiðsögu- og 

þjónustuhunda (Olson, 2002), lögreglu- og björgunarsveitahunda, leitarhunda og vinnuhunda 

í herjum og tollgæslu. Starfssvið þeirra eru víð og ólík en þeir eru meðal annars notaðir til að 

finna sprengjur, fíkniefni, skotvopn, manneskjur, reiðufé, landbúnaðarafurðir, maura, myglu og 

krabbamein. Þá eru þeir einnig aðstoðarhundar og félagslegur stuðningur fyrir blinda, 

heyrnarlausa og þroskahamlaða. Þetta er aðeins brot af því sem vinnuhundar eru notaðir í og 

eru fjölmörg önnur störf þar sem þeir eru mikilvæg aðstoð við mannlega félaga 

sína (Zink & Schlehr, 2020). Ein ástæðan fyrir því að hundar eru gagnlegt úrræði í fjölmörgum 

störfum er að þeir eru með gífurlega næmt lyktarskyn, umtalsvert betra en manneskjan. 

Ástæðan er að þeir eru með töluvert fleiri viðtaka í nefinu sem senda rafboð til heilans, auk þess 

hafa þeir fleiri frumur til að flokka rafboðin sem ákveðna lykt (Jantorno, Xavier & Melo, 

2020).  

Sumir afburðahundar sinna góðu hlutverki sem lyktgreiningarhundar (e. scent-

detection dogs), sem í daglegu tali eru kallaðir sérhæfðir leitarhundar. Hundar sem þjálfaðir 

hafa verið til að leita uppi sprengiefni og jarðsprengjur eru stærsti hópur lyktgreiningarhunda á 

heimsvísu. Þeir eru taldir vera áreiðanlegustu, fjölhæfustu og ódýrustu úrræðin við slíka 
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leit vegna þeirrar meðfæddu hæfni að geta staðsett og einangrað ákveðna lykt án þess að verða 

fyrir truflun annarrar lyktar í umhverfinu.  

 Hundar hafa líka verið notaðir til að bera kennsl á hluti sem innihalda leifar af eldfimum 

vökvum sem hafa verið notaðir af brennuvörgum, á sama tíma og þeir hunsa brunalykt. Hundur 

getur fundið leifar af hverskyns íkveikjuvökva á brunavettvangi og er töluvert fljótari að því 

heldur en manneskjan (Browne, Stafford & Fordham, 2006).   

Rannsóknir hafa sýnt að næmni leitarhunda sé svo mikil að ekki sé til íkveikjuvökvi 

sem hundar finna ekki lykt af. Ef umsjónarmaður sprengjuleitarhunds sér að hundurinn gefur 

merki um hugsanlegan íkveikjuvökva, er sýni tekið sem síðan er sent í greiningu á 

rannsóknarstofu þar sem efnasambönd í sýninu eru auðkennd. Hins vegar búa rannsóknarstofur 

ekki yfir sömu næmni og hundarnir, rannsóknarstofum hefur sem sagt ekki alltaf tekist að 

sannreyna að um íkveikjuvökva sé að ræða þar sem magnið í sýninu er ekki í mælanlegu 

magni fyrir rannsóknarstofuna. Það verður til þess að ekki er alltaf hægt að sýna formlega fram 

á að um íkveikjuvökva sé að ræða en það eru nauðsynleg gögn fyrir rannsóknarlögreglumenn 

sem og dómstóla (Tiira, Viitala, Turunen & Salonen, 2019). Hundar hafa einnig verið notaðir 

til að greina svæði sem eru menguð af hættulegum efnum eða efnablöndum líkt 

og spilliefninu tólúen. Hundum hefur tekist að greina mjög lítið magn af hættulegum 

eiturefnum sem mælitækjum hefur jafnvel mistekist að greina (Browne, Stafford & Fordham, 

2006).  

Rannsókn sem framkvæmd var af Maejima og félögum (2007) skoðaði færni hunda til 

að takast á við hin ýmsu verkefni. Niðurstöður þeirra sýndu meðal annars fram á að ákveðnar 

hundategundir henta betur sem vinnuhundar, sumar tegundir eru metnar sem hugrakkari, 

þrautseigari og taugastyrkari en aðrar tegundir. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að 
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hegðunareinkenni sumra tegunda eru æskilegri til að nota til að finna sprengiefni, vopn eða 

fíkniefni.  

2.3 Saga hundsins á Íslandi 

Saga Íslendinga og vinnuhunda má rekja langt aftur í tímann og komu fyrstu hundarnir til 

Íslands fyrir um 1100 árum síðan þegar víkingarnir komu með íslenska fjárhundinn hingað á 

land, en íslenski fjárhundurinn á að öllum líkindum rætur sínar að rekja til Svíþjóðar eða 

Danmerkur. Um miðja 16. öld skrifaði sænski fræðimaðurinn Olaus Magnus um vinsældir 

íslenska fjárhundsins og flutning tegundarinnar til Englands. Íslenski fjárhundurinn naut mikilla 

vinsælda á meðal yfirstéttar í Englandi og varð hundategundin svo vinsæl að Shakespeare 

minnist á hana í verki sínu ,,Henry V“. Á seinni hluta nítjándu aldarinnar dóu 75% af íslenska 

fjárhundinum af völdum sjúkdóma sem varð til þess að bann var sett við innflutningi hunda til 

landsins til að koma í veg fyrir útrýmingu íslenska fjárhundsins (Ragnheiður, 2019).  

Árið 1869 var tilskipun um hundahald sett varðandi heimilis- og vinnuhunda. Með 

tilskipuninni var gerð krafa um framtal og lögskráningu hunda til varnar gegn sullaveiki, en 

hundar sóttu sullinn úr sláturfé sem síðan smitaðist milli manna (Guðmundur Magnússon, 1913, 

bls. 39). Árið 1871 var síðan settur hár skattur á hvern hund hvort sem hann var í sveit eða á 

heimili og var það gert til að reyna að fækka óþarfa hundum. Árið 1892 þurfti fólk sérstakt leyfi 

til að flytja hunda til Íslands, ef leyfið var ekki til staðar þá voru hundar bannaðir. Þessi bönn 

urðu síðan að lögum árið 1909 (Vilmundur Hansen, 2016).  

Árið 1924 var frumvarp um hundabann samþykkt í Reykjavík. Í frumvarpinu kom fram 

að hundahald væri bannað með öllu á kaupstaðarlóð Reykjavíkur. Viðurlög við brotinu voru 

sektir og voru hundar sem haldnir voru í leyfisleysi í Reykjavík réttdræpir. Mótmæli áttu sér 

stað og var bæjarstjórnin gagnrýnd fyrir að brjóta stjórnarskrárrétt reykvískra borgara. Það 
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hafði þó ekki áhrif á lagasetninguna og sáu lögregluyfirvöld um að lóga hundum sem fundust 

ómerktir. Árið 1948 var 170 hundum lógað af lögreglunni, það var metár í lógun hunda. 

Lögreglu tókst það vel að fækka hundum í borginni að árið 1956 þekktu borgarbörn varla hunda 

og vissu því ekki hver hinn tryggi og góði vinur mannsins var. Í kringum 1960 var talið að 

hundastofninn væri kominn nálægt því að vera í útrýmingarhættu og óskuðu menn eftir 

styrkjum frá ríkinu til að sporna gegn því að örlög hundsins yrðu á sama veg og 

geirfuglsins (Martha Elena Laxdal, 2014).  

Árið 1969 var Hundaræktafélag Íslands stofnað með það að leiðarljósi að rækta og 

vernda íslenska fjárhundinn. Í gegnum árin hafa vinsældir hans aukist til muna sem varð til þess 

að tegundin er ekki lengur talin vera í útrýmingarhættu (Vilmundur, 2016).  

Árið 1984 var lögum breytt þannig að hundahald var enn bannað, en með ákveðnum 

undanþágum, háðum ströngum skilyrðum. Með því að uppfylla þau var hægt að fá leyfi til 

að eiga hund í Reykjavík. Eftir mikinn þrýsting hundaeiganda á borgarstjórnina, var hundahald 

í Reykjavík gert leyfilegt með öllu árið 2006, þó svo að fólk hafi haldið hunda alla tíð, í bága 

við lögin. Taldi meðlimur borgarstjórnar það óeðlilegt að viðhalda banni á hundahaldi, þar sem 

á annað þúsund hunda væru löglega skráðir hjá yfirvöldum hvort sem er (Martha, 2014).  

2.4 Saga og hlutverk lögregluhunda 

Fyrsta þekkta tilvikið þar sem hundur var notaður við lögreglustörf var á 14. öld í Frakklandi 

en þar voru hundar notaðir sem varðhundar og gegndu þeir því hlutverki að gæta flota sjóhers 

í borginni St. Malo. Hundar voru notaðir í þeim tilgangi allt til ársins 1770 en þá var notkun 

þeirra hætt eftir að einn hundanna drap fyrir slysni ungan sjóhermann sem virti ekki 

útgöngubann (Handy, Harrington og Pittman, 1961). Erfitt er að segja til um á hvaða 

tímapunkti í sögunni maðurinn notaði fyrst hund til að leita uppi glæpamann en þó er vitað 
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að farið var að nota hunda í þeim tilgangi í Englandi á 15. öld. Á þeim tíma var skattur lagður 

á eigendur sérþjálfaðra hunda í Englandi og voru eigendur hundanna skyldugir til að lána þá í 

þeim tilgangi að leita uppi glæpamenn. Á sama tíma voru þeir eigendur sem neituðu aðgengi að 

hundum sínum í þessum tilgangi álitnir meðsekir um glæpinn (Sloane, 1955).  

Árið 1888 notuðu lögreglumenn í London þjálfaða sporhunda í leit að hinum 

sögufræga raðmorðingja, Jack the Ripper (Lisa, 2020). Árið 1899 voru lögreglumenn í 

borginni Ghent í Belgíu fyrstir til að þjálfa mann og hund sem teymi innan lögreglunnar og 

voru Belgar að mörgu leyti brautryðjendur í notkun hunda innan lögreglu (Handy o.fl., 1961). 

Hugmyndin var fljót að berast til annarra Evrópulanda og fljótlega voru mörg evrópsk 

lögreglulið farin að nota lögregluhunda sér til aðstoðar (Parr & Otto, 2013). Það var þó ekki 

fyrr en árið 1907 sem hugmyndin um notkun lögregluhunda barst til Bandaríkjanna. Á árunum 

1907-1952 voru þeir þó aðeins notaðir á 13 starfsstöðvum, aðallega í þéttbýlum. Notkun jókst 

þó gríðarlega á 6. áratugnum og árið 1989 voru starfsstöðvar með lögregluhunda orðnar 2.000 

talsins. Árið 2010 var gróflega áætlað að um 50.000 lögregluhundar væru notaðir við 

lögregluaðgerðir í Bandaríkjunum einum.   

Hlutverk hunda innan lögreglunnar eru fjölbreytt en lögregluhundum er gjarnan skipt í 

eftirfarandi tvo flokka; valdbeitingarhunda og lyktgreiningarhunda (Schiavone, 2019).  

Meirihluti starfandi lögregluhunda í Bandaríkjunum í dag eru valdbeitingarhundar (Parr 

& Otto, 2013). Þeirra meginhlutverk eru að verja umsjónarmenn þeirra fyrir líkamsárásum og 

að vara þá við þegar eitthvað óvenjulegt er að gerast í nærumhverfi þeirra (Richardson, 2017).  

Í dag eru lyktgreiningarhundar við störf hjá lögreglu, í herjum og tollgæslu í flestum 

löndum. Þeir eru meðal annars notaðir til að finna manneskjur, fíkniefni, vopn, skotfæri og 

sprengiefni (Jantorno, Xavier og Melo, 2020). Í sumum löndum hafa hundar verið notaðir af 

lögreglu til að bera kennsl á brotamenn með því að bera saman lyktina af geranda á vettvangi 
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við lykt grunaðs manns. Að mati margra lögreglumanna er það eitt af því mikilvægasta sem 

lögregluhundur getur gert en hefur þó verið umdeilt sökum þess hversu óáreiðanlegt það er fyrir 

dómi. Það hefur þó verið margrannsakað og er niðurstaðan sú að með góðri þjálfun eru hundar 

færir um að greina mismunandi lykt frá ólíkum stöðum á einum og sama mannslíkama. 

Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt fram á að hundar geta rakið slóð manneskju í gegnum 

fjölfarna þéttbýliskjarna, 48 klukkutímum eftir að einstaklingur fór þá leið, en meðalárangur 

hundanna í þeirri rannsókn var 77.5% (Browne, Stafford & Fordham, 2006).   

2.4.1 Fíkniefnaleitarhundar 

Skortur er á heimildum um upphaf fíkniefnaleitarhunda og af þeim fáu heimildum sem til eru, 

ber þeim ekki saman um það hvenær fyrsti hundurinn var þjálfaður til fíkniefnaleitar. 

Metropolitan Police Department’s Scotland Yard byrjaði að þjálfa fíkniefnaleitar- og 

sprengjuleitarhunda á miðjum sjötta áratugnum. Flest bendir þó til að notkun hunda til að finna 

ólögleg efni líkt og fíkni- og sprengiefni hafi byrjað fyrir alvöru á sjöunda áratugnum. Árið 

1968 setti Bandaríska varnarmálaráðuneytið í gang hernaðarlega vinnuáætlun fyrir hunda og 

þremur árum síðar var farið að þjálfa fíkniefnaleitarhunda til að stöðva innflutning fíkniefna 

sem komu til landsins með skipum og flugvélum frá Suður-Víetnam (Canine Detection, e.d.)  

Árið 1970 hóf bandaríska tollgæslan tilraunarnámskeið til að þjálfa hunda til 

fíkniefnaleitar. Markmið námskeiðsins var að þjálfa hundana til að finna marijúana og hass. 

Síðar sama ár var farið að þjálfa hunda til að finna einnig kókaín og heróín. Á þessum tíma var 

talið ólíklegt að hægt væri að þjálfa hunda til að finna fjögur mismunandi fíkniefni, en hundar 

sem tollgæslan hafði þjálfað voru fyrstir til að sýna fram á fjölhæfni hundategundarinnar við að 

greina í sundur nokkrar tegundir fíkniefna. Um miðjan 8. áratuginn voru ríkisstofnanir um allan 

heim farnar að nota lyktgreiningarhunda í ýmis sérhæfð verkefni (Canine Detection, e.d.).  
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Í kringum 1970 reyndi í fyrsta sinn fyrir alvöru á fíkniefnaleitarhunda innan 

lögreglunnar í Bandaríkjunum þegar fyrrum forseti landsins, Richard Nixon, lýsti opinberlega 

yfir stríði gegn fíkniefnum. Í einu af fyrstu skiptunum sem fíkniefnaleitarhundur var notaður til 

sönnunar í dómsmáli var í Kaliforníu árið 1973. Í því máli var niðurstaðan sú að þótt hundar 

hefðu ekki verið notaðir til að finna marijúana, þá hefðu þeir hæfni til að leita uppi glæpamenn 

og að því gefnu var fallist á að merki fíkniefnaleitarhunds um fund fíkniefnis yrði að teljast sem 

sönnunargagn í málinu. Síðan þá hafa fíkniefnaleitarhundar átt stóran þátt í baráttunni gegn 

fíkniefnum. Á níu mánaða tímabili, á árunum 1988-1989, höfðu tólf fíkniefnaleitarhundar á 

vegum lögreglunnar við landamærin í El Paso, Texas, samanlagt fundið fíkniefni að virði 100 

milljóna Bandaríkjadala. Þá hafði fíkniefnaleitarhundurinn Dandy, á sínum sex ára starfsferli í 

Suður-Kaliforníu, fundið í heildina fíkniefni og seðla sem metið var á meira en 1 milljarð 

Bandaríkjadala. Í dag er áætlað að á hverju ári finni fíkniefnaleitarhundar í Bandaríkjunum 

fíkniefni að andvirði 2-3 milljarða Bandaríkjadala (Uyemura, 2017).  

Allt frá því að ríkisstofnanir hófu notkun fíkniefnaleitarhunda hefur áreiðanleiki þeirra 

verið dreginn í efa auk þess sem fælingarmáttur þeirra hefur verið umdeildur. Ótal rannsóknir 

hafa verið gerðar á áreiðanleika og fælingaráhrifum leitarhundanna á samfélagið. Í sumum 

ritum er að finna staðhæfingar um að árangur fíkniefnaleitarhunda sé tvísýnn og að 

fælingarmáttur þeirra sé lítill. Þá hafa sumir bent á að þörf sé á vísindalegum gögnum sem sýna 

fram á árangur fíkniefnaleitarhunda (Jezierski o.fl., 2014). Engu að síður hefur það vakið deilur 

hjá sumum dómstólum hvort hægt sé að taka mark á áreiðanleika hunda í ljósi rannsókna sem 

hafa sýnt fram á að flestir peningar eru mengaðir með snefilmagni af kókaíni. Aðrir dómstólar 

hafa rýnt í hvaða áhrif það hefur þegar hundar gefa falskt merki um fund fíkniefnis, það er gefa 

merki um fund fíkniefnis sem reynist svo ekki vera rétt.  Sumir hafa haldið fram að það sé í 

raun mýta að hundar séu óskeikul leitartæki fíkniefna og telja að þessi mýta hafi veruleg áhrif 

á dómsvaldið. Þegar litið er á skoðanir dómara og álitsgjafa virðist gleymast í umræðunni 
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hversu mikla þjálfun hundar fara í gegnum og hversu strangar kröfur hundar þurfa að standast 

til að geta starfað sem fíkniefnaleitarhundar.   

Fram hefur komið að hundar eru með mun næmara lyktarskyn heldur en manneskjan. 

Útskýra má þetta í stuttu máli þannig að ef lyktarfrumur hunds yrðu lagðar út á yfirborð myndu 

þær þekja heildarstærð húðar hundsins. Ef lyktarfrumur manneskju yrðu lagðar út á yfirborð 

myndu þær aðeins þekja eitt frímerki. Því er lítill vafi á því að hundar hafi mun betri getu til að 

greina lyktarlítil efni heldur en manneskjan (Bird, 1996).  

Í grein Bird (1996) fjallar hann um þjálfunarferli fíkniefnaleitarhunda og að áreiðanleiki 

þeirra haldist í hendur við umfang og gæði þjálfunarinnar. Hann telur að tiltölulega auðvelt 

verkefni sé að þjálfa hund til að finna fíkniefni og að það taki venjulega um tvær til sex vikur. 

Hins vegar sé erfiðara að þjálfa umsjónarmann fíkniefnaleitarhunds. Þjálfun hunds og 

umsjónarmanns, sem teymis, taki venjulega tíu til sextán vikur. Umsjónarmaðurinn þarf lengri 

tíma til að læra inn á hundinn og þekkja viðbrögð hundsins þegar hann gefur merki um 

fundarstað fíkniefnis. Eftir að teymið lýkur þjálfunarferli þurfa báðir einstaklingarnir, 

umsjónarmaðurinn og leitarhundurinn, að standast reglulegar endurmenntunar æfingar. Þær 

æfingar krefjast þess að teymið, hundur og maður, finni fíkniefni við erfiðar og mismunandi 

kringumstæður, en oft er alfarið einblínt á þjálfun hundsins þegar kemur að áreiðanleika. Til að 

þjálfa upp áreiðanlegan fíkniefnaleitarhund er ekki einungis nóg að manneskja haldi í tauminn, 

heldur er mikilvægt að skoða og þjálfa umsjónarmann og hund sem teymi, áreiðanleika þarf að 

meta út frá heildarsamvinnu teymisins. Umsjónarmaður verður að geta túlkað viðbrögð 

hundsins á nákvæman hátt, því í raun koma nánast allar rangar leitarmerkingar fíkniefna ekki 

frá hundinum sjálfum heldur frá rangri túlkun umsjónarmanns á viðbrögðum hundsins. 

Umsjónarmenn þurfa að vera meðvitaðir um að gefa hundinum ekki ómeðvitaðar vísbendingar 

þegar á þjálfun stendur, því þá er hætta á að umsjónarmaðurinn leiði hundinn þangað sem 

umsjónarmaðurinn telur fíkniefnin vera staðsett. Vísbendingar af þessu tagi geta dregið úr 
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hlutlægni hundsins og valdið því að hundurinn gefi falskt merki um staðsetningu sem honum 

er vísað á. Því er mikilvægt að stunda æfingar þar sem umsjónarmaður og hundur vita hvorugur 

hvar fíkniefnin eru staðsett.  

Því er sú hugsun að áreiðanleikinn komi alfarið frá hundinum afleit. Umsjónarmaður 

túlkar merki hundsins og umsjónarmaðurinn sjálfur tekur ákvörðun um hvort hundurinn hafi 

gefið honum rétt merki um staðsetningu fíkniefnis. Umsjónarmaðurinn hefur lokið formlegu 

námskeiði og staðist próf líkt og leitarhundurinn og því má ætlast til að umsjónarmaðurinn hafi 

færni til að stjórna hundinum á áhrifaríkan hátt. Því lengur sem umsjónarmaður og hundur eru 

paraðir saman því meiri líkur eru á að umsjónarmaðurinn þekki hundinn vel og geti túlkað 

lúmsk merki hundsins sem skilar sér í áreiðanleika (Bird, 1996).  

Rannsókn Jezierski og félaga (2014) var framkvæmd með það að markmiði að styðja 

við eða afsanna þann orðróm að fíkniefnaleitarhundar væru ekki áreiðanlegir. Tilraun var gerð 

í þjálfunar- og prófunarumhverfi pólsku lögreglunnar. Þegar áreiðanleiki var kannaður var 

sérstaklega litið til þátta eins og tegunda fíkniefna, hundategunda, reynslu hunda af 

leitarsvæðinu og efnisleifa. Af þeim hundum sem notaðir voru í rannsókninni voru 68 af 

gerðinni Labrador Retriever, 61 Þýskur fjárhundur, 25 Terrier og 10 Enskir Cocker Spaniel og 

voru allir taldir fullþjálfaðir leitarhundar. Í öllum tegundunum var notast við bæði kyn. Alls 

voru gerðar 1.219 prófunartilraunir.   

Við tilraunina voru notuð 10-15 grömm af eftirtöldum efnum; hassi, marijúana, 

amfetamíni, kókaíni og heróíni. Efnin voru falin einni klukkustund áður en hundarnir byrjuðu 

að leita. Hundarnir voru einnig fengnir til að leita á stöðum með efnisleifum 24 klukkutímum 

og 48 klukkutímum eftir að búið var að fjarlægja fíkniefnin af staðnum. Rýmin sem voru notuð 

í leitina voru þrennskonar; rými sem hundarnir þekktu og höfðu stundað þjálfun í, rými sem 

hundarnir þekktu ekki og svo í bílum, innan og utan frá.   
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Niðurstöður sýndu að hundarnir voru að meðaltali fljótastir að finna marijúana, eða 50 

sekúndur, auk þess sem þeir fundu marijúana í 91.8% tilfella. Að meðaltali voru þeir lengst að 

finna heróín eða 81 sekúndu, og fundu það í 70.3% tilfella. Hundarnir voru að meðaltali örlítið 

fljótari að finna fíkniefni utandyra heldur en innandyra en enginn marktækur munur var á því 

hvort hundarnir leituðu í þekktu eða óþekktu rými, hvorki á hraða né fjölda tilfella þegar þeir 

fundu fíkniefnin og gáfu merki um það. Hundarnir voru einnig fengnir til að finna fíkniefni í 

röð af farangri og voru þeir að meðaltali aðeins 23 sekúndur að meðaltali að finna fíkniefnin. 

Hvað varðar efnisleifar eða afgangslykt af fíkniefnum varði lyktin af hassi lengst og gáfu 

hundarnir rétt boð um það í 100% tilfella eftir 24 klukkutíma og 80% tilfella eftir 48 

klukkutíma. Hlutfall réttra boða hundanna um fund afgangslyktar af hassi var því hærra en á 

efninu sjálfu. Lægsta hlutfall réttra boða um fund efnisleifa af heróíni var í 33.4% tilfella eftir 

24 klukkutíma en aðeins 8.4% tilfella eftir 48 klukkutíma. Utan og innan bifreiða gáfu hundarnir 

marktækt færri réttar vísbendingar en í öðrum rýmum, eða 63.5% tilfella utan bifreiða og 57.9% 

innan bifreiða, í samanburði við rúmlega 83% tilfella í öðrum rýmum. Þýski fjárhundurinn var 

áreiðanlegastur en hann gaf rétta vísbendingu um fíkniefni í 86.8% tilfella, 

Enski Cocker Spaniel í 82% tilfella, Labrador Retriever í 78.8% tilfella og Terrier gaf rétta 

vísbendingu í 67% tilfella.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta því ekki stutt þá kenningu að 

fíkniefnaleitarhundar séu ekki áreiðanlegir heldur sýna frekar notagildi þeirra, jafnvel þó þeir 

tryggi ekki 100% áreiðanleika. Í þessari rannsókn kom fram að hundategund, tegund fíkniefna 

og tegund leitarumhverfis geta haft einhver áhrif á að hundar gefi rétta vísbendingu um 

fundarstað fíkniefnis. 
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2.5 Mismunandi hundategundir 

Vegna þess hversu öflugt lyktarskyn hunda er hafa þeir verið notaðir til þess að finna falda hluti 

líkt og fíkniefni og sprengiefni. Hins vegar er mikill munur á frammistöðu hunda almennt, en 

aðeins örfáir þeirra hunda sem hefja ferli til að verða sérhæfðir leitarhundar, standast öll próf 

sem þeir undirgangast og verða fullþjálfaðir sérhæfðir leitarhundar (Maejima o.fl., 2007).   

Helsti munur hundategunda virðist oft vera útlitslegur en í raun og veru er mismunandi 

skapgerð og hegðun hunda stærsti munur á milli hundategunda (Coppinger & Schneider, 1995). 

Þó að hegðun hunda sé mismunandi milli tegunda, er hægt að hafa áhrif á hana með þjálfun og 

með því að skilja skapgerð hundsins. Hver og ein hundategund hefur sérstaka eiginleika sem 

tengjast erfðum hundsins og hvernig maðurinn hefur ræktað hundinn (Serpell & Duffy, 2014). 

Fyrir sérhæfða leitarhunda hafa gen hundsins oft mikið að segja um vinnueðli hans 

(Maejima o.fl., 2007). Mismunandi eiginleika hundategunda er oft hægt að skilja betur með því 

að kynna sér ræktun þeirra í sögulegu samhengi, í tengingu við hvaða hlutverki þeim var 

upprunalega ætlað að sinna (van Rooy, Arnott, Early, McGreevy & Wade, 2014). Sem dæmi 

voru Greyhound hundar ræktaðir til að vera hraðskreiðir og Terrier hundar ræktaðir til að veiða 

neðanjarðar (Helton, 2010). Þessar hundategundir voru búnar til með því að rækta undan 

hundum sem þóttu alltaf hæfastir í starfið (Rooney & Bradshaw, 2004).   

Flestir hundar sem hafa verið notaðir í sérhæfð leitarstörf hafa verið af veiðihunda- eða 

fjárhundategundum. Fyrir fíkniefnaleit eru þær tegundir sem oftast eru valdar; Labradorar, 

þýskir fjárhundar, Terrier hundar (til dæmis Jack Russel) og enskir Springer Spaniel (Jezierski, 

2014). Í Bretlandi eru enskir Springer Spaniel og Labrador hundar þær tegundir sem eru mest 

notaðar í fíkniefna- og sprengjuleit (Rooney & Bradshaw, 2004).   

Rannsókn var framkvæmd af Jamieson, Baxter og Murray (2017) sem skoðaði hvort 

hundategund hefði áhrif á hæfni sérhæfðra leitarhunda og hvernig skapgerð sérhæfðra 
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leitarhunda ætti að vera, en fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því sviði. Niðurstöður þeirra 

leiddu í ljós að mikilvægt er að sérhæfðir leitarhundar séu í góðu líkamlegu formi og 

móttækilegir til þjálfunar. Það tryggir að hundur hafi líkamlega getu til að framkvæma þá vinnu 

sem ætlast er til að hann sinni. Einnig er mikilvægt að hundur hafi mikla hvatningu til að sinna 

þeirri vinnu. Mismunur líkamlegra eiginleika á milli hundategunda hefur án efa áhrif á færni 

þeirra og getu til að sinna starfinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að leitarhundur þarf að uppfylla fleiri en einn 

líkamlegan- og skapgerðarþátt. Einn þeirra þátta er hraði en það er mikilvægur þáttur í hvaða 

starfsemi sem hundur á að sinna til að tryggja skilvirkni í vinnu hundsins. Leitarhundar þurfa 

að vinna hratt svo lengi sem þeir fara ekki fram hjá því sem þeir eru að leita að og án þess að 

verða svo þreyttir að þeir fari fram úr sjálfum sér. Í erfiðum vinnuaðstæðum er mikilvægt fyrir 

vinnuhund að vera lipur og með framúrskarandi úthald sem gerir honum kleift að þvera það 

landslag sem hann þarf. Miðlungsstórir hundar með langar lappir eru ákjósanlegir, ástæðan er 

meðal annars að ef hundur slasast er auðveldara að bera hann í burtu. Miðlungsstórir hundar 

með snögghærðan feld eru einnig ákjósanlegir til að geta unnið í lengri tíma í heitu umhverfi. 

Stórar hundategundir halda of miklum líkamshita og litlar hundategundir halda of litlum 

líkamshita. Hitaþolnir hundar geta unnið á skilvirkari hátt með færri hléum án þess að eiga á 

hættu að ofhitna. Ofhitnun dregur ekki einungis úr áreiðanleika hundsins við vinnu heldur er 

hún einnig lífshættuleg. Val á gerð hundsins og stærð hans endurspeglar því í hvernig 

vinnuumhverfi hundurinn á að starfa. Með því að velja hund með ofangreindum þáttum eykur 

það líkurnar á hæfni hundsins til að ná sem bestum árangri við vinnu.  

Samstarfshæfileikar hundategunda hafa haft mikil áhrif á hvernig hundategundir eru 

notaðar af mannfólki. Hægt er að skipta hundum upp í „samstarfsfúsa vinnuhunda“ og 

„sjálfstæða vinnuhunda“. Samstarfsfúsir vinnuhundar, líkt og veiði- og fjárhundar, vinna 

yfirleitt með stöðugum mannlegum vísbendingum og sjónrænum samskiptum. Sjálfstæðir 
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vinnuhundar, svo sem hundar sem verja búfé og blóðhundar, vinna með nánast engum 

vísbendingum frá mannfólkinu. Þetta verður til þess að samstarfsfús vinnuhundur tekur 

leiðsögn mun betur og skilar betri árangri í ákveðinni vinnu heldur en sjálfstæður vinnuhundur. 

Eiginleikinn að geta unnið með mannfólki er ómetanlegur þegar kemur að sérhæfðum 

leitarhundum.  

Ákveðnar tegundir eru líklegri til að vera með þessa eiginleika (til dæmis fjárhundar og 

veiðihundar) en það þýðir ekki að allir hundar af þeim tegundum henti vel í að vera sérhæfðir 

leitarhundar. Þetta þýðir enn fremur ekki að engar aðrar hundategundir henti til þess. Því ætti 

markmiðið að vera að finna réttu einstaklingana (hunda) sem henta vel í starfið og eru gæddir 

þeim eiginleikum sem góður sérhæfður leitarhundur ætti að búa yfir (Jamieson, Baxter 

& Murray, 2017).  

Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að munur sé á milli hundategunda þegar kemur að 

áreiðanleika sérþjálfaðra leitarhunda. Rannsókn sem framkvæmd var í Póllandi af Jezierski og 

félögum (2014) skoðaði áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að 

þýskir fjárhundar voru hvað áreiðanlegastir samanborið við Labrador hunda, enska Cocker 

Spaniel og Terrier hunda. Terrier hundar voru hvað lengst að finna fíkniefnin og merktu 

ætlaðan fund oftast á vitlausan stað. Þrátt fyrir að Terrier hundar sýndu fram á lakan 

áreiðanleika var smæð þeirra talin bjóða upp á mikla möguleika með því að geta leitað á stöðum 

þar sem aðrir hundar gátu ekki leitað.   

Rannsókn sem framkvæmd var af Rooney og Bradshaw (2004) skoðaði mun milli 

fjögurra hundategunda, sem voru enskur Cocker Spaniel, Labrador, blendingar af þeim 

tegundum og Border Collie. Tekin voru viðtöl við umsjónarmenn hunda af þessum tegundum. 

Niðurstöður sýndu að skiptar skoðanir voru meðal viðmælanda um hvaða tegund væri best í 
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sérhæfð leitarstörf. Þá kom einnig fram að þó viðmælendur rannsóknarinnar hefðu góða 

þekkingu á þessum hundategundum hefðu þeir ekki mikla þekkingu á öðrum hundategundum.  

 

2.6 Lögregluhundar í íslensku samhengi 

Fyrsti þjálfaði lögregluhundurinn á Íslandi var innfluttur frá Danmörku og 

kom til landsins með skipinu Gullfossi í apríl árið 1951. Hundurinn hét Sparter og var fjögurra 

ára gamall þýskur fjárhundur (e. shafer). Geir Jón Helgason, lögregluþjónn í Reykjavík, var 

umsjónarmaður Sparter. Geir Jón hafði áður verið í Danmörku í sex mánuði til að kynnast og 

þjálfa Sparter. Þar sem Sparter þekkti aðeins dönsk orð varð Geir Jón að læra þau til að geta 

unnið með honum. Eftir að Sparter kom til landsins lærði hann þó fljótt skipanir á 

íslensku. Hann var afar klár hundur og útskrifaðist með fyrstu einkunn í mörgum flokkum í 

þjálfuninni. Hann var afkomandi hæfileikaríkra vinnuhunda og var með góða ættbók. Geir Jón 

var viss um að Sparter yrði góður liðsauki í íslensku lögreglunni, enda góður verndari og gat 

elt fólk uppi (,,Er íslenskur lögregluhundur, en skilur ekki nema dönsku“, 1951).  

Lögreglu er heimilt með samþykki ríkislögreglustjóra að þjálfa lögregluhunda til 

notkunar við valdbeitingu. Í valdbeitingarreglum lögreglu er að finna valdbeitingarstiga en 

lögreglumenn þurfa ávallt að gæta að stig valdbeitingar sé í samræmi við aðstæður auk þess 

sem valdbeiting verður að vera nauðsynleg, réttlætanleg (Reglur um valdbeitingu 

lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna, 1999), lögmæt og að 

meðalhófs sé gætt. Ríkisstjórnum og löggæslustofnunum ber skilda til að innleiða reglur og 

reglugerðir um valdbeitingu og vopn lögreglu. Þegar slíkar reglur eru þróaðar er mikilvægt að 

stjórnvöld hafi endurskoðun á siðferðislegum atriðum sem tengjast valdbeitingu og 

mannréttindum stöðugt í huga (United Nations, 1990). Úrræði lögreglumanns og stigmögnun 



 

 19 

aðferða er því sett í valdbeitingarstiga sem inniheldur eftirfarandi sjö þrep: 1. Skipanir, 2. 

Lögreglutök, 3. Fjötrar, 4. Lögregluhundar, 5. Táragas, 6. Kylfa og 7. Skotvopn. Þrep 1-3 eru 

skilgreind sem valdbeiting og valdbeitingartæki og þrep 4-7 eru skilgreind sem lögregluvopn. 

Lögregluhundar eru því skilgreindir sem nokkurs konar vopn í höndum lögreglumanna þar sem 

hundinum er annars vegar beitt til ógnunar og hins vegar til að yfirbuga hættulega brotamenn 

(Reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna, 

1999).  

Í gegnum tíðina hefur lögreglan á Íslandi notað fíkniefnaleitarhunda og 

sprengjuleitarhunda. Þá hefur lögreglan á Íslandi í dæmafá skipti þjálfað valdbeitingarhund en 

þó er ekki vitað til þess að þeir hafi nokkurn tímann verið teknir í notkun (Eggert Magnússon, 

sprengjusérfræðingur, munnleg heimild, 9. maí 2021).  

Fyrsti sprengjuleitarhundurinn var tekinn í notkun árið 1984, síðan þá 

hafa fjórir sprengjuleitarhundar verið við störf hjá sérsveit ríkislögreglustjóra. Frá árinu 2005 

til 2011/12 var enginn sprengjuleitarhundur á landinu, ástæðan fyrir því er ekki fullljós. Á því 

tímabili var framkvæmd þarfagreining fyrir sprengjuleitarhunda á Íslandi, þar kom í ljós að 

sprengjuleitarhundar þyrftu að vera að minnsta kosti fjórir. Það hefur ekki gengið eftir og hefur 

aðeins einn sprengjuleitarhundur verið við störf síðan þá. Sá hundur heitir Klettur og hóf hann 

störf hjá sérsveit ríkislögreglustjóra árið 2012. Klettur er þjálfaður sprengiefna-, skotvopna- og 

sporleitarhundur. Helstu hlutverk sprengjuleitarhunda eru meðal annars leit að skotvopnum og 

sprengiefnum í húsrannsóknum, öryggisleit í opinberum heimsóknum erlendra ráðamanna, 

þingsetningum og fjöldasamkomum, öryggisskimun á póstfrakt og athuganir á grunsamlegum 

farangri eða hlutum. Sprengjuleitarhundar eru einnig hugsaðir sem enn eitt verkfæri 

sprengjusérfræðinga við úrlausn sprengjuverkefna af ýmsum toga. Nýr sprengjuleitarhundur 

kom til landsins í júní árið 2020 og hefur hann hlotið viðeigandi þjálfun. Sá hundur 
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heitir Getz og mun hann taka við af Kletti þegar að því kemur (Eggert Magnússon, 

sprengjusérfræðingur, munnleg heimild, 9. maí 2021).  

2.6.1 Fíkniefnaleitarhundar á Íslandi 

Í kringum 1970 fór fyrst að bera á fíkniefnum á Íslandi og síðan þá hefur 

fíkniefnavandinn iðulega verið álitinn einn alvarlegasti afbrotavandi á Íslandi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2013). Árið 1971 var dómsmálaráðuneytinu afhent söfnunarfé frá 

Kiwanisklúbbnum Kötlu sem styrkur til að koma upp sérþjálfuðum fíkniefnaleitarhundi. 

Lögreglumaður hjá lögreglunni í Reykjavík var því næst sendur til Bretlands þar sem hann hlaut 

tilheyrandi þjálfun sem umsjónarmaður fíkniefnaleitarhunds. Skömmu síðar kom fyrsti 

fíkniefnaleitarhundurinn til Íslands (Guðmundur Guðjónsson, 1999). Umræddur hundur fékk 

nafnið Prins og var lögreglumaðurinn Þorsteinn Steingrímsson umsjónarmaður hundsins. Prins 

var af tegundinni Labrador og var ætlaður til leitar að kannabis, hrá ópíum og skyldum 

fíkniefnum. Fyrstu fíkniefnaleitarhundarnir voru að jafnaði kallaðir hasshundar (,,Finnur 

hasslykt í gegnum plastpoka og lokaðar kirnur“, 1971). Nokkuð athyglisvert þótti að Prins braut 

í raun hundabann í Reykjavík sem hafði staðið síðan 1924. Borgarráð hafði gefið lögreglunni 

sérstakt leyfi til að flytja inn lögregluhund og var Prins því undantekning vegna þess að hann 

var þar samkvæmt ráðuneytisskipun (,,Hasshundur brýtur hundabann í Rvík“, 1971; ,,Prins 

kominn“, 1971).  

Prins reyndist lögreglunni afar vel og var við störf allt til ársins 1977. Það sama ár tók 

Fíkniefnadómstólinn, sem þá var starfandi, ákvörðun um að minnka hlutverk 

fíkniefnaleitarhunda (hasshunda), þar sem hasshundar væru aðeins sérhæfðir til að finna hass 

og gætu því ekki fundið önnur fíkniefni. Þá hafði í auknum mæli verið reynt að smygla öðrum 

fíkniefnum til landsins. Þessi ákvörðun var nokkuð umdeild og bar mönnum ekki saman um 

notagildi þessara svokallaðra hasshunda (Sigtryggur Sigtryggsson, 1977).  
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Í júlí árið 1977 hafði lögreglumaðurinn Þorsteinn Hraundal keypt sér Labrador hund 

sem hann þjálfaði til fíkniefnaleitar í frítíma sínum. Þorsteinn starfaði hjá lögreglunni á 

Austurlandi og var það alfarið hans frumkvæði að hefja þjálfun á fíkniefnaleitarhundi. Ástæðan 

var sú að áhugi yfirvalda fyrir austan var ekki mikill, þrátt fyrir að algengt væri að allnokkurt 

magn af hassi bærist til landsins með skipinu Smyrli (,,Hasshundur þjálfaður til leitar í 

Smyrli“, 1977).  

Árið 1980 var auglýst eftir lögreglumanni í Reykjavík til að annast þjálfun á nýjum 

fíkniefnaleitarhundi, en þá hafði enginn hundur verið við störf þar á bæ í 3 ár. 

Samkvæmt þástarfandi yfirlögregluþjóni hafði heimild til að endurnýja fíkniefnaleitarhund 

ekki borist fyrr en það ár. Dómsmálaráðuneytið hafnaði þeirri staðreynd og taldi það 

framtaksleysi dómara og fíkniefnalögreglu að hafa ekki átt frumkvæði að þessu fyrr. 

Dómsmálaráðuneytið tók einnig fram hversu bagalegt það væri að engin formleg beiðni hafi 

borist fyrr þar sem fíkniefnaleitarhundur hefði getað reynst árangursríkur við leit á 

fíkniefnum (,,Verið að velja mann til að annast nýjan hasshund lögreglunnar“, 1980).  

Árið 1981 kom fíkniefnaleitarhundur til landsins, hann var einnig af tegundinni 

Labrador og fékk nafnið Skipper. Umsjónarmaður Skipper var lögreglumaðurinn Snæbjörn 

Aðalsteinsson og hlutu þeir þjálfun í Danmörku þar sem þeir útskrifuðust með hæstu 

einkunn (,,Skipper og Snæbjörn kunna sitt fag“, 1981). Skipper var hæfur til að finna hass, 

kókaín, heróín og amfetamín. Því má segja að Skipper hafi ekki verið þessi 

svokallaði hasshundur heldur frekar fíkniefnaleitarhundur. Eftir að fíkniefnaleitarhundar 

byrjuðu að gera vart við sig á Íslandi komu upp sögur í sambandi við þjálfun þessara hunda og 

sumir fullyrtu að í henni fælist að gera hundana háða fíkniefnum. Það var ekki raunin heldur 

fólst þjálfunin í því að gera leitina að skemmtilegum leik fyrir hundinn og verðlauna hann þegar 

hann stóð sig vel (,,Spjallað við Snæbjörn Aðalsteinsson, umsjónarmann Skippers“, 1981).  
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Árið 1990 ákvað Tollstjórinn í Reykjavík að festa kaup á fíkniefnaleitarhundi. Sá hundur 

kom til landsins árið 1991 og var hann einnig af tegundinni Labrador. Hann fékk nafnið 

Krummi og var Kristófer Kristófersson fenginn til að vera umsjónarmaður Krumma. Þeir höfðu 

starfstöð í Reykjavík. Það sama ár hófu Labrador hundarnir Thor og Pax störf hjá Tollgæslunni 

á Keflavíkurflugvelli, ekki liggur fyrir hver eða hverjir umsjónarmenn þeirra voru. Frá því ári 

hefur tollgæslan ávallt notið dyggrar aðstoðar hunda til fíkniefnaleitar (Guðbjörn 

Guðbjörnsson, 2015).  

Fá gögn segja til um hver fjöldi fíkniefnaleitarhunda var eftir hundinn Skipper en allt 

virðist benda til að lögregluembættin hafi að mestu leyti notið aðstoðar fíkniefnaleitarhunda frá 

tollgæslunni allt til ársins 2000. Þá voru lögregluembættin efld til aðgerða í fíkniefnamálum 

og fengu nokkur embætti styrk til að koma upp fíkniefnaleitarhundi. Þá var á áætlun að senda 

menn og hunda milli umdæma þegar grunur vaknaði um fíkniefnamisferli svo jafnvel minnstu 

lögregluumdæmin gætu gripið til stórra aðgerða í fíkniefnamálum (Guðmundur Guðjónsson, 

2001).  

Árið 2003 átti lögreglan í Reykjavík sex fíkniefnaleitarhunda, fíkniefnaeftirlit var hert 

þetta ár sökum þess hve margar útihátíðir voru á dagskrá um verslunarmannahelgina og í 

gegnum tíðina hafði fíkniefnaneysla tíðkast þessa helgi (,,Lögreglan hefur hert leitina að 

fíkniefnum“, 2003).  

Árið 2006 stóð ríkislögreglustjóri í samvinnu við Lögregluskóla ríkisins fyrir námskeiði 

til að stórbæta fíkniefnaleitarhunda lögreglunnar. Markmið námskeiðsins var að efla 

fíkniefnaeftirlit og samhæfa þjálfun fíkniefnaleitarhunda og umsjónarmanna þeirra um allt land. 

Þá voru þjálfunaraðferðir gerðar sambærilegar og þær sem notast er við í Bretlandi og Noregi. 

Yfirhundaþjálfari norsku tollgæslunnar, Rolf Von Krogh, var fenginn hingað til lands og sá 

hann um kennslu á námskeiðinu. Á þessum tíma hafði tollgæslan unnið eftir sömu 
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þjálfunaraðferðum í nokkur ár, með góðum árangri (,,Baráttan gegn fíkniefnum efld til 

muna“, 2006). Það sama ár var tekin ákvörðun um að hafa fíkniefnaleitarhund að staðaldri í 

fangelsinu Litla-Hrauni. Fangelsismálastofnun hafði þá gert samning við tollayfirvöld um að 

fíkniefnaleitarhundur yrði í fangelsinu í sextíu klukkutíma á ári en þá var einnig í skoðun 

að fangelsið ærri að eignast slíkan hund (Rúnar Pálmason, 2006) og gekk það í gegn árið 

2007 (Björn Bjarnason, 2006-7).  

Árið 2007 voru fíkniefnaleitarhundar orðnir ellefu talsins, þar af hafði lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu fimm fíkniefnaleitarhunda til umráða en hinir sex dreifðust á önnur 

lögregluembætti (Björg Magnúsdóttir, 2007). Árið 2009 var sporleitarþjálfun bætt við í 

þjálfunarferli flestra fíkniefnaleitarhunda með þeim tilgangi að auka notkunarmöguleika þeirra 

(Ríkislögreglustjóri, 2010).  

Árið 2010 jókst árangur fíkniefnaleitarhunda í leit að fíkniefnum til muna. Lögreglan 

var með fíkniefnaleitarhunda hjá eftirtöldum sex embættum: Borgarnesi, Blönduósi, 

Vestfjörðum, Akureyri, Eskifirði og Vestmannaeyjum. Þau embætti sem höfðu 

fíkniefnaleitarhunda til umráða veittu öðrum embættum aðstoð þegar á þurfti að halda. Stuttu 

eftir efnahagshrunið árið 2008 hækkaði verulega kaupverð á hundum erlendis frá og þurfti þá 

að leita annarra leiða til að endurnýja hundana. Meðal annars kom til greina að para saman þá 

hunda sem höfðu þegar verið fluttir til landsins. Endaði það þannig að lögreglustjórinn á 

Suðurnesjum og Tollgæslan buðu fram leitarhunda sína og skilaði sú pörun átta hvolpum. 

Helmingur þeirra stóðst þær kröfur sem eru gerðar til leitarhunda. Gert var ráð fyrir að hundarnir 

yrðu tilbúnir til starfa um áramótin 2011/2012 (Ríkislögreglustjóri, 2011).  

Árið 2013 ákváðu þáverandi ríkislögreglustjóri og tollstjóri að færa hundamál lögreglu 

og tollgæslu yfir í Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu (Frontex). Í Frontex er 

markmiðið að aðstoða Evrópsk aðildarríki og Schengen svæðið við að styrkja ytri landamæri 
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Evrópusambandsins gegn frjálsri för fólks. Þessi ákvörðun varð til þess að þáverandi 

yfirþjálfara fíkniefnaleitarhunda var sagt upp störfum. Frontex hentaði ekki vel fyrir 

fíkniefnaleitarhunda þar sem Frontex einblínir aðallega á sprengjuleitir og landamæraeftirlit. 

Fíkniefnaleitarhundar tollgæslunnar voru því í raun gagnslausir næstu fjögur til 

fimm árin (Agnes Klara Ben Jónsdóttir, 2020).  

Á árinu 2018 voru aðeins fimm fíkniefnaleitarhundar á Íslandi og um árabil hafði nánast 

engin umgjörð verið í kringum þennan málaflokk (,,Einungis fimm fíkniefnahundar standa 

vaktina hér á landi“, 2018). Það sama ár var nýr yfirhundaþjálfari aftur ráðinn til starfa og 

lögreglustjóranum á Norðurlandi vestra var falið það verkefni að hafa umsjón með 

fíkniefnaleitarhundum á Íslandi (,,Nýr þjálfari fíkniefnahunda“, 2018). Árið 2019 voru 

fíkniefnaleitarhundar 10 talsins, sumir þeirra voru að komast á aldur og var því farið að huga 

að endurnýjun. Hundar og þjálfarar þeirra höfðu þá þegar hafið námskeið til fíkniefnaleitar, en 

fram að því hafði ekki verið haldið námskeið til að þjálfa fíkniefnaleitarhunda og 

umsjónarmenn hér á landi í fimm ár (Ágúst Borgþór Sverrisson, 2019).  

Árið 2020 voru 10 fíkniefnaleitarhundar á Íslandi, sjö þeirra voru í eigu lögreglunnar og 

þrír í eigu tollgæslunnar (Jóhanna Líf Halldórsdóttir, 2020).  

Í þessum hluta rannsóknarinnar hefur verið farið yfir fræðilegar heimildir um 

fíkniefnaleitarhunda. Í næsta kafla verður farið yfir þá aðferð sem notast var við í rannsókninni, 

hvernig gögnum var safnað og þau síðan rýnd af rannsakendum. 
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3 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðarfræðina sem var notuð var í þessari eigindlegu 

rannsókn, sem er smærri í sniðum. Markmiðið var að svara því hvort fíkniefnaleitarhundar á 

Íslandi séu áreiðanlegir. Með því að nota eigindlega rannsóknaraðferð getum við öðlast dýpri 

skilning á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda og sett fram kenningu út frá þeim gögnum til að 

eiga möguleika á að skilja áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda. Fjallað verður ítarlega um 

notagildi grundvallarkenninga fyrir þessa rannsókn. Rannsóknaráætlunin, þar á meðal 

aðferðafræðin, þátttakendur í rannsókninni, skipulag og greiningaraðferð eru einnig aðalþættir 

þessara kafla.   

Þessi rannsókn leitaðist eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

- Eru fíkniefnaleitarhundar á Íslandi áreiðanlegir? 

Þá langaði okkur einnig að rannsaka nánar þætti sem gætu tengst áreiðanleika 

fíkniefnaleitarhunda og voru því eftirfarandi undirspurningar settar fram: 

 - Hvaða þættir hafa áhrif á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda?  

- Hvernig er áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda mældur? 

- Eru einhverjar hundategundir áreiðanlegri en aðrar? 

- Ef fíkniefnaleitarhundar eru áreiðanlegir, hvers vegna eru þeir þá ekki notaðir meira? 

 

Markmið rannsóknarinnar var að svara spurningu sem lítið er til af fræðilegum gögnum um og 

völdum við því að notast við eigindlega rannsóknaraðferð til að svara rannsóknarspurningu 

okkar. Eigindleg rannsókn telst viðeigandi þegar markmið rannsóknarinnar eru að skýra 

fyrirbæri með því að reiða sig á reynslu og tilfinningu einstaklings í tilteknum aðstæðum (Stake, 

2010). Eins og kemur fram hjá Creswell (2003), er eigindleg rannsóknaraðferð viðeigandi þegar 
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rannsakendur leitast eftir því að skilja ákveðið samhengi. Þar sem markmið þessarar rannsóknar 

var að rannsaka hvort fíkniefnaleitarhundar á Íslandi væru áreiðanlegir ákváðum við að notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð. Megindleg rannsóknaraðferð var ekki við hæfði þar sem 

markmiðið var að rannsaka skoðanir, reynslu og tilfinningar þátttakenda. 

Nauðsynlegt var að safna gögnum sem gætu hjálpað okkur að skilja viðfangsefnið betur. 

Lítið sem ekkert var til af fræðilegum gögnum um viðfangsefnið og ákváðum við því að 

framkvæma eigindlega rannsókn í smáu sniði. Rannsókn okkar samanstóð af sjö hálfstöðluðum 

(e. semi-structured) viðtölum við umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda. Hálfstöðluð viðtöl bjóða 

upp á afslappaða uppbyggingu sem gerir rannsakendum kleift að fylgja eftir áhugaverðum 

svörum viðmælenda.  Með því að taka viðtöl við umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda gátum við 

sett okkur það markmið að eiga möguleika á að öðlast þekkingu á hegðun, félagslegri 

uppbyggingu og sameiginlegu viðhorfi hjá tilteknum hópi fólks (Merriam & Tisdell, 2015). 

Þar sem eðli rannsóknarinnar beindist að fíkniefnaleitarhundum höfðu rannsakendur 

aðeins takmarkaðan fjölda af mögulegum viðmælendum vegna þess hve fáir umsjónarmenn 

fíkniefnaleitarhunda eru á Íslandi. Umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda eru 11 talsins en þar 

sem annar rannsakenda er einn af þeim var aðeins hægt að taka viðtal við 10. Tekin voru viðtöl 

við sjö umsjónarmenn og þannig táknaði úrtakið 70% þýði umsjónarmanna. Í kjölfarið var því 

ákveðið að notast við markvisst úrtak (e. purposive sampling) við val á viðmælendum. 

Markvisst úrtak er valið í eigindlegum rannsóknaraðferðum þegar rannsakendur nota eigin 

dómgreind til að velja hvaða viðmælendur eru líklegastir til að þjóna tilgangi ritgerðarinnar. 

Þeir viðmælendur sem voru valdir voru að mati rannsakenda líklegastir til að búa yfir 

sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu (David & Sutton, 2011). Þar sem rannsakendur eru starfandi 

lögreglumenn höfðu þeir vitneskju um hvaða einstaklingar eru starfandi með 

fíkniefnaleitarhund og því var auðvelt að vita við hverja ætti að hafa samband. 
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Haft var samband við meirihluta þeirra sem eru umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda og 

samþykktu allir sem haft var samband við að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru af 

báðum kynjum, þrjár konur og fjórir karlar, sem eru annað hvort menntaðir lögreglumenn, 

menntaðir fangaverðir eða starfandi tollverðir. Allir þátttakendur voru með fullþjálfaða hunda 

eða höfðu unnið með fíkniefnaleitarhundum, en þó með misjafna reynslu. Hverjum þátttakanda 

í rannsókninni var útvegað upplýsingablað og honum boðið að lesa það og undirrita eyðublað 

fyrir upplýst samþykki hans á að taka þátt í rannsókninni. Í þessu skjali kom fram að 

þátttakendum yrði boðin nafnleynd og myndu ekki vera tengdir við rannsóknina á neinn hátt, 

eftir bestu getu. Tekið er fram eftir bestu getu þar sem umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda á 

Íslandi eru ekki margir. Því er ekki hægt að útiloka að ákveðnir aðilar  í hópi lesenda viti um 

hvern er verið að tala þrátt fyrir nafnleynd í verkefninu. Til að tryggja nafnleynd var ekki notast 

við raunveruleg nöfn þátttakenda. Þátttakendum verður gefið tækifæri til að fara yfir ritgerðina 

áður en hún verður birt (David & Sutton, 2011). 

Ætlunin var í upphafi að taka bein viðtöl við þátttakendur. Vegna takmarkana sem settar 

voru á vegna heimsfaraldursins COVID-19 var aðeins eitt viðtal tekið beint en hin sex viðtölin 

tekin í gegnum Zoom fjarfundabúnað. Viðtölin voru tekin upp í hljóðupptöku og voru allt frá 

42-95 mínútna löng.  

Fyrir töku viðtalanna gerðu rannsakendur viðtalsvísi í þeirri von að spurningarnar í 

viðtalsvísinum myndu leiða til svara við þeim rannsóknarspurningum sem við lögðum upp með 

í upphafi. Viðtalsvísirinn var með opnum spurningum til að gefa viðmælendum 

aukinn möguleika á að svara með meiri dýpt og í lengri svörum,  til að afla dýpri þekkingar og 

álits viðmælenda á viðfangsefninu (David & Sutton, 2011). Viðtalsvísirinn var prófaður á 

fyrsta viðmælanda okkar til að tryggja að viðtalsvísirinn leiddi til þeirrar gagnaöflunar sem 

rannsakendur vonuðust eftir (Adams & Cox, 2008). 
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Viðtölin voru geymd á skýi sem krefst aðgangsorðs. Rannsakendur eyddu verulegum 

tíma í að hlusta á viðtölin nokkrum sinnum með það að markmiði að greina mikilvægar 

upplýsingar í viðtölunum. Þær upplýsingar voru síðan umritaðar og þemagreining gerð. 

Þemagreiningin var notuð til þess að kanna hvaða skoðanir, reynslu og þekkingu viðmælendur 

höfðu á viðfangsefninu, til að tryggja sem dýpstan skilning á viðfangsefninu (Taylor, Bogdan 

& DeVault, 2015) . 

Þemu sem komu í ljós í viðtölunum verða kynnt og rædd í næsta kafla, niðurstöður.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr greiningu viðtalanna. Eins og fram hefur komið 

er tilgangur rannsóknarinnar að skoða áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda á Íslandi. Eftir 

greiningu á viðtölunum mynduðust eftirfarandi þemu: Áreiðanleiki fíkniefnahunda, 

áhrifaþættir og mælingar á áreiðanleika; Hundategundir sem notaðar eru til fíkniefnaleitar á 

Íslandi. Önnur þemu sem mynduðust við greiningu á viðtölunum voru  styrkleikar og hindranir 

fíkniefnaleitarhunda á Íslandi. Niðurstöðukaflanum verður því skipt niður í ofangreind þemu til 

að svara rannsóknarspurningunni. 

Eins og segir í síðasta kafla er ekki notast við raunveruleg nöfn þátttakenda hér í ritgerðinni.   

 

4.1 Áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda 

Hver viðmælandi var spurður hversu áreiðanlegur hann telji að fíkniefnaleitarhundur hans sé í 

að finna fíkniefni og hvort hann sé áreiðanlegri við leit á einni tegund fíkniefnis frekar en aðra. 

Allir viðmælendur töldu sinn fíkniefnaleitarhund vera mjög áreiðanlegan. Þeir töldu að 

hundurinn þeirra væri ekki áreiðanlegri við að finna eina ákveðna tegund fíkniefna, en þó væru 

hundarnir fljótari að finna lyktarmeiri fíkniefni, svo sem kannabis. Jón talaði um að alveg sama 

hversu erfiðar æfingar hann setji upp fyrir hundinn að þá finni hundurinn alltaf efnin sem hann 

faldi. Guðrún sagði:   

„Ef það er lykt af því sem hann þekkir og er þjálfaður á, og hann finnur þessa 

lykt þá lætur hann mig vita. Það er bara þannig. Sko hundurinn er ekki þjálfaður 

í að leita að fíkniefnum heldur leita eftir lyktinni. Þannig að ef það er lykt af því 

og hann á möguleika á að finna hana þá lætur hann mig vita, alveg 100%“.   
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Guðrún talaði um að þó geti komið upp aðstæður þar sem væri engin lykt af fíkniefnunum, en 

lyktin þyrfti aðeins að vera örlítil til að hundurinn hafi möguleika á að finna fíkniefnin. Þá kom 

skýrt fram í viðtölunum að viðmælendur voru allir á því máli að hundar væru áreiðanleg úrræði 

til fíkniefnaleitar. Eva sagði:   

„Ég held að að í okkar lífi komi ekki tæki sem mun toppa hundinn og ég er ekkert 

ein um það, það var nú bara vísindamaður sem sagði þetta sem ég var á fyrirlestri 

hjá í Bandaríkjunum. Fyrirlesturinn hét „Dog vs. Machines“, þetta var enginn 

hundaþjálfari með þetta, bara vísindamaður sem vann fyrir Federal Agency í 

Bandaríkjunum. Hann sagði bara að niðurstaðan væri sú, þegar búið var að fara 

yfir öll tæki og allt hugsanlegt sem gæti hjálpað við að leita að einhverju og 

svo versus hundinn, að það er ekki í okkar lífi sem það kemur tæki sem toppar 

nef hunds“.   

Flestir viðmælendur bentu á að fíkniefnaleitarhundar væru margfalt áreiðanlegri og skilvirkari 

leitarúrræði heldur en maðurinn. Helga sagði:   

„Hann er miklu betri en ég og miklu betri en við öll í að finna fíkniefni, reiðum 

okkur mikið á hann enda hefur hann sýnt og sannað sig [...], ekki hægt að segja 

að hundar séu 100% en þeir eru miklu áreiðanlegri en við mannfólkið“.   

Samkvæmt viðmælendum okkar fer áreiðanleikinn ekki einungis eftir hundinum heldur einnig 

eftir umsjónarmanni hundsins. Áreiðanleikinn snýst að mörgu leyti um samspil umsjónarmanns 

og fíkniefnaleitarhunds. Björn sagði:    

,,Svo snýst áreiðanleikinn líka um það hvernig minn haus er og hvernig við 

vinnum saman. Þú ferð inn í eitthvað verkefni og áreiðanleikinn er náttúrulega 

þannig að þú treystir því sem hann er að gera, ef þú gerir það ekki þá er 

áreiðanleikinn ekki góður. Hann hefur ekki sýnt það að ég geti ekki treyst 

honum. Ef að hausinn minn treystir ekki hundinum þá verður áreiðanleikinn 

aldrei góður, það er bara þannig“.   

Skýrt kom fram að viðhorf viðmælanda til fíkniefnaleitarhunda er gott og greinilegt hversu 

hlynntir þeir eru notkun fíkniefnaleitarhunda. Einar benti á að búið er að nota 

fíkniefnaleitarhunda í löggæslu hér á landi í öll þessi ár og að ástæðan fyrir því að þeir eru enn 

notaðir, hljóti að vera af því að þeir virka. Um áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda sagði Eva: „Ég 

myndi bara segja að ég veit ekki um neitt áreiðanlegra verkfæri í dag en hundinn“. 
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4.1.1 Mælingar áreiðanleika 

 

Viðmælendur voru spurðir um það hvernig áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda og 

umsjónarmanna þeirra er mældur. Samkvæmt þeim er starfsleyfisúttekt einu sinni á ári á vegum 

yfirhundaþjálfara. Tveir óháðir aðilar frá breska lögregluskólanum eru prófdómarar. Í 

starfsleyfisúttektinni eru umsjónarmaður og fíkniefnaleitarhundur prófaðir sem teymi. Jón 

talaði um að hver og einn umsjónarmaður taki æfingar og próf á sinn hund en áreiðanleiki 

hundanna er aðallega metinn í starfsleyfisúttektunum. Guðrún lýsti hvað felst í 

starfsleyfisúttektinni:    

„Það er alltaf lyktþekkingarpróf, hvort hann þekki allar lyktirnar sem hann á að 

þekkja, þekkir hann öll efnin sem hann er þjálfaður á. Ef þeir standast ekki þessi 

próf þá fá þeir ekki að starfa, eða þeir fá tíma til að æfa og bæta það sem þarf og 

taka svo prófin upp aftur, annars eru þeir dottnir út. Þetta þarf að vera 

áreiðanlegt“.  

Samkvæmt Jóni eru hundarnir og umsjónarmenn þeirra settir í allskonar aðstæður 

í starfsleyfisúttektunum, til dæmis bílaleit, húsleit, víðavangsleit og leit á fólki. Jón talaði einnig 

um hvernig umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda eru prófaðir og hvað umsjónarmenn þurfa að 

hafa í huga:   

,,Ef hundaþjálfarinn er mikið að trufla og grípa inn í of mikið, þetta snýst mjög 

mikið um að gefa hundinum svigrúm til að leita og sýna frumkvæði en ef maður 

sér að hann er að fara of hratt yfir þá þarf maður að kalla á hann og fá hann til 

að fara betur yfir svæðið. Það gerist stundum við hunda að þeir eru alltaf að tékka 

á þjálfaranum og bíða eftir að hann bendi hvar hann á að leita og þá verða þeir 

svo ósjálfstæðir, en hann á líka að hlusta  á mann ef maður vill að hann leiti betur 

einhvers staðar. Hundaþjálfarar geta fengið athugasemdir um hvað má laga, 

hvernig maður stendur, of stjarfur, hallar sér of mikið fram eða aftur, þetta þarf 

maður að passa, það er ekki bara hundurinn sem er að vinna“.   
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Helga sagði kröfurnar til umsjónarmanna vera miklar í starfsleyfisúttektinni. Hún sagði prófið 

vera mjög erfitt og upplifði að oftar væru það umsjónarmennirnir sjálfir sem væru að fá 

athugasemdir um það sem mætti fara betur. Helga sagði það meðal annars lýsa sér þannig að 

umsjónarmenn væru þá að gleyma að láta hundinn leita á ákveðnum svæðum.  

Viðmælendur sögðu að embættin séu ekki með próf heldur treysti alfarið á 

starfsleyfisúttektina sem er í umsjón yfirhundaþjálfara. María ræddi hvernig embættin og 

þjálfunarnámskeið hafa stundum ekki haldist í hendur, þá meðal annars á því tímabili þegar 

enginn yfirhundaþjálfari var við störf:  

„Veit ekki til þess að neinn sé að fylgjast með mér í mínu embætti, enda líklega 

vita þau ekki hverju þau ættu að fylgjast með. Sér dæmi hver notar hundinn og 

hver prófar hann, það hefur alveg verið notaður hundur sem stenst ekki próf, 

kominn á aldur eða þegar prófin hafa ekki verið“.   

 

4.1.2 Áhrifaþættir  

Viðmælendur voru spurðir hvort ákveðnir þættir hefðu áhrif á áreiðanleika 

fíkniefnaleitarhunda. Öll voru þau sammála um að þreyta hafi áhrif á áreiðanleika og að 

hundarnir hefðu bara ákveðið mikið úthald. Einnig voru þau á sama máli um að oftast væri hægt 

að stjórna aðstæðum sem hundurinn vinnur í og því væri ábyrgðin á umsjónarmanninum. 

Guðrún útskýrði það nánar:   

,,Svona fínleit, hún tekur mikla orku, einhvers staðar heyrði ég það að svona 

klukkutíma fínleit er bara eins og klukkutíma sprettur, þetta tekur alveg 

svakalega orku. Þannig að það þarf að passa að þeir ofkeyri sig ekki, þeir halda 

bara áfram svo hundamennirnir þurfa að passa það“.   

Helga talaði um hvernig þreyta hefur áhrif:  

,,Þarf að passa að þeir leiti ekki of lengi, hafa ekki endalaust þrek í það, gæðin 

minnka þegar leitin er komin langt yfir hámarkið, þurfum að þjálfa 

væntingastöðu hundsins, þýðir ekki að láta hann finna í 1 mínútu og svo leita í 

19 mínútu án þess að finna neitt. Þreyta hefur klárlega áhrif á áreiðanleikann, 
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eins hjá þjálfaranum, þarf að vera vel fyrirkallaður en hefur minni áhrif en hjá 

hundinum“.   

Guðrún talaði um að þegar kæmi að því að velja hund til að starfa við fíkniefnaleit væru 

kröfurnar miklar og sagði hún: ,,Menn þurfa að vera grimmir að sortera út hunda sem eru með 

veikleika því það getur truflað síðar meir“.  

Viðmælendur ræddu hvernig það er á ábyrgð umsjónarmanna að standa rétt að málum, 

þá væri hægt að koma í veg fyrir veikleika sem valda truflun hjá hundunum. Einar útskýrði það 

og tók hættulegar vinnuaðstæður sem dæmi: ,,Áður en maður fer á vettvang og leitar með hundi 

þá fer maður á vettvanginn og skoðar hann vel áður en maður kemur inn með hundinn“. Þó 

umsjónarmenn geti oft komið í veg fyrir það sem hefur takmarkandi áhrif á áreiðanleika 

hundanna, tók Guðrún fram:   

,,Síðan geta verið aðstæður þar sem við bara getum hreinlega ekki notað 

hundana, aðstæður sem eru hættulegar og þeir geta farið sér að voða, kannski 

fullt af glerbrotum eða eiturefni eða eitthvað sem getur verið hættulegt fyrir þá. 

Þarf að tryggja þeirra öryggi. Þeir geta líka étið eitthvað sem er hættulegt fyrir 

þá, það hefur alveg komið fyrir að ef þeir eru of æstir að þeir hafa tekið og étið 

fíkniefnin, þá þarf að bregðast skjótt við því“.   

Flestir viðmælendur töluðu um fleiri þætti sem geta haft áhrif á áreiðanleika hundsins, sem 

dæmi nefndu þeir þröngar aðstæður og of hátt spennustig. María sagði þó að hömlur hunds færu 

eftir hverjum hundi fyrir sig og lýsti því:    

,,Allir hundar hafa einhverja veikleika og eru þeir bara eins misjafnir og þeir eru 

margir. Það er erfitt að merkja eitthvað eitt. Veikleikar birtast oft í krefjandi 

umhverfi og koma þá veikleikar oft fram. Mikill hávaði og víbringur, þrengsli, 

dimmir staðir, lykt í umhverfinu. Þetta getur allt haft áhrif á vinnu hundsins“.  

Út frá svörum viðmælenda kemur fram að kyn hundsins hefur ekki áhrif á áreiðanleika en aldur 

hundsins getur haft áhrif. Engar reglur eru um hversu lengi hundar mega vera við störf en 

samkvæmt Maríu er 8 ára aldur ákjósanlegur til að byrja að finna arftaka. María sagði að í 

kringum þann aldur ,,eiga þeir erfitt með að hreyfa sig sem getur haft áhrif á nákvæmni 

hundsins, hundur sem finnur til er ekki að einbeita sér jafn mikið í leit“. Björn sagði að aldurinn 
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færi þó bara eftir hverjum hundi fyrir sig og um það sagði hann: ,,Síðasti hundurinn minn var 

10 ára, fer bara eftir hvernig þeir fara í gegnum lífið. Þeir verða öruggari þegar þeir þroskast og 

vita um hvað leikurinn snýst“.     

Viðmælendur voru einnig spurðir hvort veðurfar hefði áhrif á áreiðanleika hundsins. 

Flestir töldu að veðurfar hefði ekki áhrif, Björn sagði þó að ákveðnir þættir varðandi kulda gætu 

haft áhrif. Björn tók dæmi:   

,,Ég tók einu sinni fíkniefni úr stofuhita og kastaði þeim í snjóinn, þetta er bara 

eðlisfræði, ég fór of fljótt í leitina, leyfði efnunum ekki að jafna sig og verða jafn 

köld og umhverfið og því ætlaði ég aldrei að ná að finna þau, en þegar það var 

komið var þetta ekkert mál“.   

Þrátt fyrir alla áhrifaþættina sem komu fram, var áberandi í gegnum öll viðtölin að 

viðmælendur töldu umsjónarmanninn mesta áhrifaþáttinn. Guðrún sagði: ,,Það sem takmarkar 

hundinn mest er maðurinn sem hangir í spottanum, við þurfum bara að treysta hundunum 

og þekkja hundinn“. Eva var á sama máli: ,,Hindranir eru meira á okkur sem höldum í 

tauminn“.   

4.2 Tegundir fíkniefnaleitarhunda á Íslandi 

Við gerð á þessu lokaverkefni kom í ljós að engar fræðilegar heimildir er að finna um hvers 

konar hundategundir eru notaðar sem fíkniefnaleitarhundar hjá löggæsluaðilum á Íslandi. 

Viðmælendur sögðu að löggæsluaðilar á Íslandi notuðust við ákveðnar tegundir og væru 

Labrador hundar algengastir. Fram kom að einnig væri notast við Springer Spaniel, Springador 

og Cocker Spaniel. Viðmælendur voru sammála um að ekki væri ein tegund áreiðanlegri en 

önnur en að þeir þyrftu að hafa mikið vinnueðli, háa veiðihvöt og vera óhræddir. Guðrún lýsti 

því:   

,,Tegundin er ekkert aðalatriðið, erum bara að leita að hæfum einstaklingum, eru 

alveg eins og við, mismunandi hvaða íþróttir henta hverjum og einum, erum bara 

að leita að góðum leikmönnum. Þessir veiðihundar, fuglahundar hafa komið best 
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út, mestu líkur á að við finnum góða einstaklinga í þessum tegundum þó það sé 

vel hægt að finna í öðrum tegundum eins og Sheffer, en þessar tegundir hafa 

verið ræktaðar í gegnum aldirnar í þessari leit, nákvæmlega sömu leit og við 

erum að gera, leita að bráð, við bara skiptum út fuglinum fyrir fíkniefni“.   

Þá talaði Eva um:   

,,Þeir þurfa að tikka í svo mörg box, þeir þurfa að vera umhverfissterkir, hafa 

vinnuvilja, líkamsbygginguna og það má enginn galli vera. Þeir þurfa að vera 

með hátt „drive“, vera svolítið trylltir en ekki of. Að finna svona hund með alla 

þessa „feedusa“ er svolítið eins og að finna nál í heystakki“.   

Flestir viðmælendur töluðu einnig um að þættir eins og stærð og gott geðslag skiptu máli þegar 

kæmi að því að velja fíkniefnaleitarhunda. Auk þess skiptir máli að þeir séu góðir 

heimilishundar. Björn lýsti af hverju stærðin hjá fíkniefnaleitarhundum skiptir máli:   

,,Labradorarnir sem við erum með eru örlítið nettari en aðrir, sem er bæði betra 

fyrir hundinn, slítur honum minna því hann er léttari og auðveldara að komast 

inn í litla bíla og auðveldara að halda á honum“.   

Kröfurnar eru gríðarlega miklar og aðeins örfáir hundar standast öll próf, eins og Eva sagði: 

,,Út af gagnrýni þurftum við að hafa það markmið að það má hvergi vera veikur blettur, sem er 

rosalega ósanngjarnt, en samt hefur það skilað sér, þó kröfurnar geti alveg verið óraunhæfar“.  

4.3 Styrkleikar fíkniefnaleitarhunda í löggæslu 

Viðmælendur voru spurðir út í hvaða styrkleika fíkniefnaleitarhundar gætu boðið fram í 

löggæslu. Í ljós kom að fíkniefnaleitarhundar geta borið fram marga styrkleika í löggæslu, til 

dæmis gætu þeir létt undir vinnu löggæsluaðila, gefið löggæsluaðilum meira öryggi í leitum og 

aukið gæði löggæslu. Helga lýsti því:   

,,Leitarhundar geta haft eftirlit með risastóru svæði og miklu fólki á auðveldari 

hátt en lögreglumenn, auðveldar starfið mikið. Hundurinn er bara að leita að 

efnum og fer ekki í manngreiningarálit, hafa verið að finna fíkniefni í tösku hjá 

konu með barnavagn sem við mundum aldrei leita sjálf. Geta farið í húsleit sem 

manni fallast hendur á því að fara að leita í og hundurinn miklu fljótari að 

gera. „Coverar“ stór svæði og eru miklu betri í það“.   
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Eva lýsti hvernig fíkniefnaleitarhundar geta gert hluti sem mannfólkið getur ekki gert: ,,Hundur 

sem leitar á fólki, til dæmis að fíkniefnum, samsvarar því að við tökum hann og strippum hann 

alveg niður að skinni. Tækifærin eru óteljandi“. Þá talaði Jón um að fíkniefnaleitarhundar hefðu 

mikið forvarnargildi og gætu létt mikið undir starfi löggæsluaðila, hann tiltók dæmi:   

,,Maður sá það á þeim útihátíðum sem við fórum í, þetta minnkaði alltaf með 

hverjum deginum sem þýðir að þetta spurðist fljótt út […] líka minnkað álag í 

húsleitum eins og hjá lögreglunni, þeir geta bent á staði sem eru heitir í staðinn 

fyrir að þið þurfið að handleita hvern einasta skáp. Þá er hægt að eyða minni tíma 

í að leita þá staði sem hundarnir sýna engan áhuga“.   

Þá töluðu viðmælendur einnig um að löggæsluhundar geta nýst í svo margt fleira en bara 

fíkniefnaleit og að möguleikarnir væru í raun og veru óteljandi. Viðmælendur töluðu um að til 

dæmis væri hægt að nota þá í sporleit, leit að vessum og leit að eldhvetjandi efnum svo einhver 

dæmi séu tekin. María sagði:   

,,Löggæsluhundar geta nýst okkur í allt milli himins og jarðar. [...] Það er bara 

hægt að kenna hundi að finna allar lyktar sem þér dettur í hug og það er ekkert 

sem hindrar þessar notkun hvort sem það er í leit eða valdbeitingu. Það er hægt 

að nota hunda í allt, nema kannski að skrifa skýrslur – það gæti verið erfitt“.   

Eva lýsti enn frekar styrkleikum fíkniefnaleitarhunda:   

,,Í bílaleit sem þú þarft að handleita, gæðin við handleitina eru kannski 3-4, ferð 

með hundinn og þá ertu búin að auka gæðin upp í 8-9 [...] Það eykur gæði 

leitarinnar og löggæslunnar og eykur líkurnar á því að þú fáir sönnunargögn til 

að geta fylgt málinu eftir og sakfellt jafnvel“.   

Helga lýsti því hvernig hundarnir eru meira en bara fíkniefnaleitarhundar: ,,Svo er líka eitt sem 

má ekki gleyma, að þetta eru lang bestu félagar manns, vinnufélagar og annað, mér finnst oft 

ótrúlega gott að fara út með hundinn og labba aðeins frá vinnunni, hann er ekki að tuða í manni. 

Lang bestu makkerarnir“.  
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4.4 Stjórnsýslulegar hindranir fíkniefnaleitarhunda á 

Íslandi 
 

Við spurðum viðmælendur okkar um hindranir gegn löggæsluhundum á Íslandi, með áherslu á 

hvaða stjórnsýslulegu þættir gætu hamlað löggæsluhundum á Íslandi. María sagði: ,,Maður 

starfar ekki með leitarhund nema það sé til farvegur og peningar til staðar“. Fleiri viðmælendur 

voru á sama máli og sagði Jón:   

,,Er það ekki bara fjárhagshliðin, það er alltaf verið að  reyna að spara, draga úr 

kostnaði. Þetta kallast frekar dýr kostnaður sem sum embætti vega og meta, LRH 

(lögreglan á höfuðborgarsvæðinu) hugsar, eigum við að hafa 

rannsóknarlögreglumann eða hundamann, þeir sjá ekki að þetta geti verið saman 

sem mér finnst mjög skrítið, að það sé ekki hægt að samtvinna þetta, að menn 

geti verið á báðum stöðum“.  

Björn talaði á svipaðan hátt og sagði að fjárskortur væri hindrun en bætti einnig við:  

,,Hindranir eru það að við erum ekki að nota hundana meira. Það vantar líka 

að  stjórnvöld og stofnanir spili saman, það spila allir einir, það er bara þú mátt 

ekki sjá mín spil í staðinn fyrir að allir spili saman. Svo snýst þetta stundum um 

þröngsýni hjá þeim sem eru yfir“.  

Helga var einnig á sama máli, hún sagði þekkingarleysi stjórnanda og fjárskort vera 

hindrun en bætti meðal annars við:  

,,Embætti sem eru ekki með hunda eru ragari við að taka inn hunda þegar það er 

ekki búið að vera hundur og svo er kostnaður í þessu, menn sjá ekki að 

kostnaðurinn sé að fara að skila sér en það er bara þröngsýni. Fjárhagslegar 

hindranir og fordómar hjá fólki sem þekkir ekki hunda og til þeirra starfa. 

Hundar fyrst og fremst dæmdir af sínum störfum, þarf að komast í sinn farveg 

og þá geta hundar farið að skila árangri. Þurfum því miður að sanna okkur svo 

ótrúlega mikið svo þeir fái tilverurétt“.  

Fleiri viðmælendur voru sammála um að vanþekking yfirmanna væri hindrun.  Um 

það sögðu þau meðal annars:  

,,Já það er þessi tregða hjá yfirstjórnum að nota hunda í þessi verkefni sem hægt 

er að nota þá í. Að fjárfesta í hundum og mönnum til að þjálfa upp í þetta, það 

er einhverra hluta vegna tregða að fara í þetta, áhugaleysi, hafa lítinn áhuga á 
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hundum, vil meina að þetta sé bara fáfræði, vita ekkert um þetta og er bara sama. 

Svo eru alltaf einhverjir sem eru bara á móti hundum og tala þetta niður, kannast 

alveg vel við það, fékk alls konar mótlæti, svo fór ég að vinna með hundinn og 

fólk fór að vinna með mér, þá sá maður oft að tónninn fór að snarbreytast hjá 

þeim þegar þeir sáu hvað þetta virkaði, þá fóru þeir að vilja fá hundinn í staðinn 

fyrir að hugsa þurfum við að hafa hund. Þeir hjá fíknó breyttu líka um skoðun 

þegar þeir fóru að vinna með okkur, þeir sáu hvað þetta væri þægilegt þegar 

maður benti bara á hverjir væru með fíkniefni og þeir tóku hann, í staðinn fyrir 

að þeir þurftu að fara og stoppa alla og leita í öllum vösum og böggast í 

þessu. Þá fóru þeir að treysta hundunum“. - Guðrún   

  

,,Maður fær þá tilfinningu að yfirvöld séu ekki sérstaklega hlynnt því að vera 

með hunda þar sem maður þarf að berjast fyrir öllu sem tengist þessum hundum 

þrátt fyrir að vera að sýna rosalega góðan árangur með því að vera til dæmis að 

finna eitthvað sem við erum ekki að finna. Mér finnst rosalega margt stoppa hjá 

þessari eldri kynslóð sem fussar og sveiar yfir þessum hundum þrátt fyrir að þeir 

sýni alltaf fram á góðan árangur. Ég geri mér enga grein fyrir því af hverju þetta 

er viðhorfið. Það er rosalega erfitt fyrir mig að skilja af hverju þetta er svona 

út af að ég er alltaf að sjá hversu áreiðanlegir þeir eru og finnst þar af leiðandi 

virkilega skrítið að þessi efri stétt sjái það ekki og margir hverjir lögreglumenn 

líka. Ég held að það sé margt sem spilar saman í þessu. Það er rosalega auðvelt 

að segja bara að þetta sé dýrt og ekki hægt út af þetta stoppar á fjárhagshliðinni. 

En sem dæmi er embættið mitt ekkert að borga eins mikið fyrir að vera með 

svona hund og það ætti að vera að gera í raun og veru. Það virðist bara vanta 

trúna að hundurinn geti gert það sem þeir eru að gera. Ég gæti trúað að viðhorfið 

sé pínu þannig að fíkniefnin hefðu hvort sem er fundist, hvort sem að hundurinn 

var þarna eða ekki. En dæmin sýna bara annað, nýlegt dæmi er að lögreglumenn 

voru búnir að handleita bifreið og fundu ekkert í bílnum svo kom hundur og 

leitaði bílinn og kom í ljós að það var búið að fela fíkniefni í loftinu en bara búið 

að ganga mjög vel frá því “. - Einar   

  

,,Ástæðan fyrir því er kannski bara kofaveiki. Einu sinni var það kallað 

kofaveiki ef menn voru of mikið einangraðir og vissu ekkert hvað var að ske 

í kringum þá í heiminum og það var bara allt tortryggilegt og skrítið sem 

aðrir voru að gera, þá voru menn heimaskrítnir og það var hlegið að þeim alls 

staðar þar sem fólk vissi betur en menn voru bara kofaveikir og héldu að 

jörðin væri flöt og þetta ætti bara að vera svona út af þetta hefur alltaf verið 

svona. Ég held að það sé svolítið skýringin, það segir eiginlega bara alla 

söguna“. - Eva  
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Út frá svörum viðmælenda virðist fjárskortur og áhugaleysi eða vanþekking yfirmanna vera 

helsta stjórnsýslulega hindrunin. Viðmælendur töldu þörf á að selja gildi fíkniefnaleitarhunda 

betur svo hægt væri að sjá hversu vel þeir geta nýst. Viðmælendur töluðu um að hægt væri að 

opna umræðuna og að stjórnendur þyrftu að kynna sér notkun lögregluhunda erlendis. Að 

lokum bætti Eva við að nýting á fíkniefnaleitarhundum þurfi að vera meiri svo þeir skili 

árangri og tók hún dæmi því til stuðnings: ,,Þú getur verið með besta leitarhund í heimi og haft 

hann heima, hann mun ekki finna neitt þar“.  
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort fíkniefnaleitarhundar á Íslandi væru 

áreiðanlegir. Fíkniefnaleitarhundar hafa verið notaðir hér á landi síðan 1971 en engar 

rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um áreiðanleika þeirra. Samanborið við önnur lönd er 

Ísland mjög aftarlega þegar kemur að notkun hunda innan lögreglu, þar með talið 

fíkniefnaleitarhunda. Rannsókn þessi var framkvæmd með það að leiðarljósi að efla þekkingu 

á færni og getu hundsins sem verður vonandi til þess að hundamál innan löggæslustofnanna 

komist í betra horf.   

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að enn hefur ekki tekist að finna betra úrræði en 

fíkniefnaleitarhund til þess að finna fíkniefni. Gögnin benda til að fíkniefnaleitarhundar séu 

ekki 100% áreiðanlegir og er áreiðanleikinn misjafn milli hunda. Rannsóknin leiddi einnig í 

ljós að áreiðanleiki fer mikið eftir umsjónarmanni hundsins. Þeir þættir sem draga úr 

áreiðanleika hundsins eru oft þættir sem umsjónarmaður stjórnar eða getur komið í veg fyrir. 

Þá kom einnig fram sá mikilvægi punktur, að óraunhæft er að ætlast til að fíkniefnaleitarhundar 

séu 100% áreiðanlegir þar sem þeir eru lifandi dýr, eins og við mannfólkið.   

Lítið er um fræðilegar íslenskar heimildir sem skýra frá hvaða hundategundir eru 

notaðar á Íslandi til fíkniefnaleitar og af hverju þær tegundir eru notaðar frekar en aðrar. Gögnin 

leiddu í ljós að á Íslandi er Labrador algengasta hundategundin sem notuð er til fíkniefnaleitar, 

auk þess sem notast er við Springer Spaniel, Springador (blendinga) og Cocker Spaniel. Þessum 

niðurstöðum ber saman við þau gögn sem við kynntum okkur við vinnslu  á verkefninu, þessar 

tegundir eru einnig mest notaðar til leitar hjá erlendum löggæsluaðilum. Þessar hundategundir 

reyndust vera algengastar vegna þess hversu vel þær henta til fíkniefnaleitar með tilliti til 

áreiðanleika, líkamsbyggingar, vinnueðlis og hversu félagslegir þær eru.   
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Gögnin sýna fram á að styrkleikar fíkniefnaleitarhunda í löggæslu eru gríðarlegir. 

Viðmælendur voru einróma um að fíkniefnaleitarhundar geta létt mikið undir vinnu 

löggæsluaðila, gefa löggæsluaðilum meira öryggi í leitum og auka gæði löggæslu heilt yfir.   

Ekki eru til nein gögn sem sýna fram á hvers vegna fíkniefnaleitarhundar eru ekki 

notaðir meira á Íslandi. Gögnin sýndu fram á samræmi viðmælenda um að yfirmenn væru 

mögulega stærsta hindrun fíkniefnaleitarhunda og töluðu um að það vantaði mikið upp á 

þekkingu og áhuga þeirra á hundamálum. Viðmælendur okkar voru líka sammála um að 

fjárhagsstaða embætta væri einnig möguleg hindrun. Viðmælendur höfðu orð á að vandamálið 

væri í raun og veru ekki fjárskortur heldur þröngsýni yfirmanna á hvort fjárfesting í 

fíkniefnaleitarhundi borgaði sig.   

Við teljum mikla hindrun að engar kröfur eru gerðar til löggæsluembætta um hvernig 

þau eiga að búa að hundamálum, heldur er það geðþóttaákvörðun yfirmanns hverrar stofnunar 

fyrir sig hvort hann ætli að vera með fíkniefnaleitarhund eða ekki. Dæmi má nefna að 

langstærsta lögregluembætti landsins, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, er ekki með 

fíkniefnaleitarhund innan síns embættis.   

Erfitt er að bera núverandi stöðu fíkniefnaleitarhunda á Íslandi saman við hvernig staða 

þeirra hefur áður verið hér á landi þar sem notkun þeirra hefur ekki verið stöðug í gegnum 

tíðina. Einnig má velta fyrir sér af hverju hundamál löggæsluaðila eru oft mjög stór þáttur hjá 

lögregluembættum í nágrannalöndum okkar en ekki hér á landi. Eru allir aðrir að gera hlutina 

á rangan hátt og Ísland að framkvæma þetta á réttan hátt? Við teljum að svo sé ekki og að þetta 

geti mögulega verið skortur á þekkingu á notkunarmöguleikum löggæsluhunda.   

Eftir að hafa unnið með fíkniefnaleitarhundum getum við ekki sagt að niðurstöður 

rannsóknarinnar hafi komið okkur að óvart. Svör viðmælenda og fræðileg gögn benda til að vel 
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þjálfaður fíkniefnaleitarhundur og umsjónarmaður hans séu mjög áreiðanlegt úrræði til 

fíkniefnaleitar, þó það sé ekki fullkomið.   

Einnig kom okkur á óvart hversu mikil áhrif umsjónarmaður hefur á áreiðanleika 

fíkniefnaleitarhunds. Samkvæmt gögnum og viðtölum er stór hluti þeirra áhrifaþátta sem geta 

haft takmarkandi áhrif á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunds eitthvað sem umsjónarmaðurinn 

getur komið í veg fyrir. Rannsóknin leiddi í ljós að mikil sérhæfing umsjónarmanns býr að baki 

þess að starfa með fíkniefnaleitarhund og eru kröfurnar miklar.   

Fíkniefnaleitarhundar eru mikilvægt úrræði í baráttunni við fíkniefni. Þeir flýta fyrir í 

leitum, gera leitir skilvirkari og auka og bæta gæðin. Það ætti því að gefa auga leið að mikilvægt 

er að fíkniefnaleitarhundar séu notaðir meira til að minni mannskap þurfi til að framkvæma eina 

leit. Geta fíkniefnaleitarhunda er margfalt öflugri en geta mannsins og þyrftum við því oft að 

fara í miklar aðgerðir til að geta skilað sama eftirliti og árangri og fíkniefnaleitarhundur skilar. 

Þá gætu leitir á fólki verið nærgætnari þar sem hundurinn skynjar betur fíkniefni sem eru 

innanklæða og því í sumum tilfellum óþarfi að færa fólk úr fötum til að finna fíkniefnin.  

Vissa um núverandi þekkingu á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda á Íslandi er engin þar 

sem ekki hafa verið gerðar rannsóknir á áreiðanleika þeirra. Ekki hafa verið gerðar neinar 

prófunartilraunir með tölfræðiniðurstöðum sem sýna fram á hversu áreiðanlegir 

fíkniefnaleitarhundar eru á Íslandi.   

Niðurstöður rannsóknar okkar samræmist við fyrri rannsóknir erlendis frá sem hafa 

verið gerðar á áreiðanleika fíkniefnaleitarhunda, það er að þeir séu áreiðanleg úrræði til 

fíkniefnaleitar. Sérstaða okkar rannsóknar er sú að engin slík rannsókn hefur verið gerð á 

fíkniefnaleitarhundum á Íslandi. Við teljum það þó ekki skipta máli þar sem aðferðafræði og 

kröfur til fíkniefnaleitarhunda á Íslandi eru þær sömu og í nágrannalöndum okkar. Óháðir aðilar 

koma frá bresku lögreglunni og taka íslensku fíkniefnaleitarhundana og umsjónarmenn þeirra í 
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starfsleyfisúttekt. Þar af leiðandi teljum við enn frekar að rannsókn okkar samræmist við 

núverandi kenningar, þrátt fyrir að engin slík hafi verið gerð á Íslandi.  

Þar sem engin rannsókn af þessu tagi hefur verið framkvæmd hér á landi opna þessar 

niðurstöður á tækifæri fyrir notkun fíkniefnaleitarhunda. Þessar niðurstöður styðja við notkun 

fíkniefnaleitarhunda sem er mikilvægt fyrir málaflokkinn. Að auki styðja þær heilt yfir við 

notkunarmöguleika hunda innan löggæslu þar sem fræðileg og eigindleg gögn leiddu í ljós að 

hundar geta nýst á fjölmarga vegu innan löggæslu.  

Líkt og með allar rannsóknir sem eru smærri í sniðum þá hafði rannsókn okkar ákveðnar 

takmarkanir. Sú takmörkun sem við rákum okkur einna helst á var skortur á íslenskum 

fræðilegum heimildum. Önnur takmörkun sem við rákum okkur á var að umsjónarmenn 

fíkniefnaleitarhunda á Íslandi eru fáir og þekkjast allir nokkuð vel. Því veltum við því fyrir 

okkur hvort það gæti litað rannsókn okkar á einhvern hátt. Eftir að hafa rýnt í gögn úr viðtölum 

og fræðilegum heimildum töldum við þennan þátt ekki hafa áhrif á rannsóknina þar sem það 

sem kom fram í viðtölum við viðmælendur samræmist fræðilegum gögnum. Því má draga þá 

ályktun að umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda á Íslandi byggja sýna þekkingu á aðferðarfræði 

en ekki ákveðinni skoðun sem smár hópur hefur myndað sér. Þá hafði COVID-19 

heimsfaraldurinn einnig áhrif á rannsóknina en hann varð til þess að við þurftum að taka öll 

viðtöl, fyrir utan eitt, í gegnum fjarfundabúnað. Við fundum við framkvæmd viðtalanna að 

flæðið á viðtölunum hefði vafalítið orðið betra augliti til auglitis. Önnur takmörkun sem við 

rákum okkur á við gerð verkefnisins var að fíkniefnaleitarhundar eru aðeins ein tegund af 

leitarhundum sem starfa í löggæslu og eru því fleiri tegundir leitarhunda, til dæmis sprengju- 

og sporleitarhundar, í löggæslu á Íslandi, en sem við náðum ekki að rannsaka.  

Við teljum mikilvægt að rannsóknir í framtíðinni rannsaki löggæsluhunda heilt yfir. Við 

teljum mikilvægt að rannsaka þetta frekar þar sem að rannsókn okkar leiddi í ljós að 
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fíkniefnaleitarhundar auka gæði löggæslu. Þá teljum við afar nauðsynlegt að rannsaka hvers 

vegna Ísland er svo langt á eftir í hundamálum, samanborið við nágrannalönd okkar.   

Í rannsókn okkar kom fram að áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda sé mjög góður, en það 

er þó aðeins einn þáttur sem mælir með notkun þeirra. Við teljum því þurfa að rannsaka fleiri 

þætti og hvort þeir þættir mæli einnig með meiri notkun fíkniefnaleitarhunda.  

Þær niðurstöður sem við fengum í okkar rannsókn byggja á skoðunum, reynslu og 

tilfinningu umsjónarmanna fíkniefnaleitarhunda sem og erlendum fræðilegum heimildum sem 

sýna með tölfræði hversu áreiðanlegir fíkniefnaleitarhundar eru. Þegar þau gögn eru skoðuð og 

borin saman kemur í ljós að áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunda er góður. Til að geta sýnt enn 

betur fram á áreiðanleika þeirra hunda sem starfa við fíkniefnaleit hér á landi er að okkar mati 

þörf á tölfræðirannsókn sem sýnir fram á áreiðanleika þeirra. Að okkar mati væri slík rannsókn 

tiltölulega auðveld í framkvæmd, þar sem fíkniefnaleitarhundar á Íslandi eru ekki margir. 

Teljum við að slík  rannsókn gæti hjálpað löggæslustofnunum að sýna fram á gildi og mikilvægi 

notkunar fíkniefnaleitarhunda. 
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6 Samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort fíkniefnaleitarhundar á Íslandi væru 

áreiðanlegir. Eftir að hafa skoðað gögn rannsóknarinnar, fræðileg og eigindleg, má draga 

þá ályktun að fíkniefnaleitarhundar á Íslandi séu áreiðanlegir. Niðurstöðurnar benda til að 

fíkniefnaleitarhundar séu áreiðanlegasta úrræðið til að finna fíkniefni, þrátt fyrir að vera ekki 

gallalausir.   

Við töldum mikilvægt að geta svarað því hvort fíkniefnaleitarhundar á Íslandi séu 

áreiðanlegir og þar af leiðandi útilokað að áreiðanleiki þeirra sé þáttur í lítilli notkun þeirra á 

Íslandi. Þegar við hófum rannsóknina töldum við að fíkniefnaleitarhundar á 

Íslandi væru áreiðanlegir og því kom ekki á óvart að rannsóknin leiddi í ljós að þeir væru 

áreiðanlegir. Við teljum að sú aðferð sem var beitt við þessa rannsókn hafi verið áhrifarík 

þar sem við ræddum við umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda á Íslandi og fengum tækifæri til 

að bera innsýn þeirra saman við fræðileg gögn sem við öfluðum okkur. Miðað við stærð 

verkefnisins var ákveðið að einblína á umsjónarmenn fíkniefnaleitarhunda en hægt væri að 

skoða fleiri sjónarhorn í stærra verkefni.   

Við framkvæmd rannsóknarinnar öðluðumst við djúpa og víðtæka þekkingu á 

viðfangsefninu, svo sannarlega kom margt á óvart og ákveðnir hlutir stóðu upp úr við 

niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknin sýnir fram á að fíkniefnaleitarhundar eru áreiðanlegir 

og að þeir séu jafnframt áreiðanlegasta fyrirliggjandi úrræðið til fíkniefnaleitar. Þegar þessar 

niðurstöður rannsóknarinnar litu dagsins ljós, áttuðum við okkur á því hversu mikilvægt er að 

fá ítarlegri svör við því hvers vegna fíkniefnaleitarhundar eru ekki notaðir meira en raun ber 

vitni við löggæslustörf á Íslandi.   
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Við teljum að með okkar rannsóknum séum við búin að byggja sterkan grunn fyrir 

rannsakendur í framtíðinni til að skoða viðfangsefnið enn dýpra og finna svör við þeim 

spurningum sem vöknuðu við okkar rannsókn. Til að geta skilið betur afleiðingar niðurstaðna 

okkar þá ættu síðari rannsakendur að rannsaka hvort fleiri þættir geta útskýrt hvers vegna 

fíkniefnaleitarhundar á Íslandi séu ekki notaðir meira og hversu miklum gæðum þeir gætu bætt 

við fíkniefnalöggæslu á Íslandi. Við teljum mikilvægt að auka við þessar upplýsingar þar sem 

þær snúa að þjónustu löggæsluaðila við borgara í landinu.  

Við teljum að rannsókn sem þessi geti styrkt tilveru fíkniefnaleitarhunda á Íslandi og 

jafnframt að hún styrki notkun löggæsluhunda almennt. Það er von okkar að rannsóknin sé 

upphaf að fleiri rannsóknum á löggæsluhundum á Íslandi. Lítil hefð hefur verið fyrir 

löggæsluhundum á Íslandi og leiddi rannsóknin í ljós að löggæsluhundar eru vannýttir á Íslandi. 

Við teljum að með því að opna á fræðilega umræðu sé hægt að sýna fram á áreiðanleika og 

notagildi hundana.  

Lítið sem ekkert var til um fræðileg gögn um löggæsluhunda á Íslandi og var verulegur 

skortur á íslenskum heimildum. Með þessari rannsókn höfum við byrjað að leggja grunn að 

fræðilegum heimildum um löggæsluhunda á Íslandi og hvað mætti betur fara. Erfitt var að 

nálgast gögn um notkun fíkniefnaleitarhunda í löggæslu á Íslandi og jafnframt var erfitt að finna 

gögn um notkun löggæsluhunda almennt á Íslandi. Þurftum við að hafa mikið fyrir því að finna 

þau gögn sem tilgreind eru í þessari rannsókn. Teljum við mikilvægt að hafa bætt úr þessum 

skorti á heimildum með því að fjalla um hvort fíkniefnaleitarhundar á Íslandi séu áreiðanlegir.   

Eftir að hafa skoðað gögn rannsóknarinnar í heild sinni teljum við nauðsynlegt að 

ríkislögreglustjóri og dómsmálaráðherra rannsaki hvað megi betur fara í hundamálum innan 

löggæslustofnana á Íslandi. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áreiðanleika 

fíkniefnaleitarhunda í nágrannalöndum okkar. Þessar rannsóknir leiða í ljós að slíkir hundar séu 
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áreiðanlegir og jafnframt verulega öflug vinnutæki. Niðurstöðu okkar rannsóknar ber saman 

við niðurstöður þeirra rannsókna sem við skoðuðum í gagnaöflun okkar.   

Niðurstaða þessarar rannsóknar er að fíkniefnaleitarhundar eru áreiðanlegasta úrræðið 

sem völ er á til fíkniefnaleitar. Þrátt fyrir að hundar séu ekki gallalausir þá er langt í að annað 

jafn áreiðanleg úrræði leysi hundinn af. Fíkniefnaleitarhundar efla löggæslu og verða þeir því 

að teljast nauðsynleg tól fyrir löggæsluaðila. 
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Viðauki 1 

Heiti verkefnis: Löggæsluhundar á Íslandi: Hversu áreiðanlegir eru fíkniefnaleitarhundar á 

Íslandi  

 

Nöfn höfunda/rannsakenda: Stefán Velemir og Kolbrún Ýr Jósefsdóttir  

 

Nafn leiðbeinanda: Andrew Paul Hill, PhD.  

 

Þér hefur verið boðið að taka þátt í rannsókn um fíkniefnaleitarhunda á Íslandi og áreiðanleika 

þeirra. Áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt er mikilvægt að þú skiljir tilgang 

verkefnisins og hvað felst í þátttöku þinni. Vinsamlegast taktu þér tíma í að lesa meðfylgjandi 

upplýsingar vandlega. Þátttaka í þessu rannsóknarverkefni er að sjálfsögðu valfrjáls. Ef þú 

hefur einhverjar spurningar eða ef eitthvað er óljóst er þér velkomið að hafa samband við 

okkur eða leiðbeinandann okkar.   

 

Um hvað snýst rannsóknin?  

Um er að ræða stutt viðtal sem verður hluti af lokaverkefni okkar í BA námi í lögreglufræði 

við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin snýr að fíkniefnaleitarhundum á Íslandi og er 

markmiðið að kanna hversu áreiðanlegir þeir eru. Þessi hluti af rannsókninni leitast eftir því 

að fá innsýn, reynslu og skoðanir þeirra sem hafa starfað með fíkniefnaleitarhundum á Íslandi. 

Fátt hefur verið skrifað um fíkniefnaleitarhunda hér á landi og því er skortur á þekkingu á því 

sviði.  

 

Hvað felst í þátttökunni?  

Nokkrir lögreglumenn/tollverðir/fangaverðir verða beðnir um að taka þátt í viðtali sem mun 

fara fram í gegnum fjarfundabúnað. Við munum spyrja spurninga, með það fyrir augum að fá 

betri skilning á starfi, reynslu og skoðunum þínum. Viðtalið verður hljóðritað en aðeins 

rannsakendur og leiðbeinandi munu hlusta á hljóðupptökuna. Viðtalið mun taka allt frá 30-90 

mínútum. Möguleiki er á að eftirfarandi spurningar verði sendar til þín með tölvupósti.  

 

Þarf ég að taka þátt?  

Þátttaka í rannsókninni er að fullu sjálfviljug; ákvörðunin er algjörlega þín. Ef þú ákveður að 

taka þátt ertu beðin/n um að veita skriflegt samþykki, þá munt þú fá afrit af þessu 

upplýsingablaði. Ef þú ákveður að taka þátt er þér frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, 

skýringa verður ekki krafist.  

 

Hvað ef ég samþykki að taka þátt í rannsókninni og skipti síðan um skoðun?  

Þú getur hætt við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án þess að gefa ástæðu eða 

rökstuðning.  

 

Hverjir eru hugsanlegir kostir þess að taka þátt í rannsókninni?  

Þetta er smá rannsókn auk þess að vera lokaverkefnisritgerð. Þátttaka þín mun hjálpa okkur að 

skilja betur löggæsluhunda og áreiðanleika þeirra. Fyrir þátttakendur í rannsókninni er 

ávinningurinn takmarkaður en þátttaka þín mun varpa ljósi á mikilvægt starfssvið lögreglu 

sem ekki hefur enn verið skoðað að fullu í neinni þýðingarmikilli og fræðilegri íslenskri 

rannsókn.  
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Hvað ef eitthvað fer úrskeiðis? Hvert get ég komið kvörtunum á framfæri?  

Ef þú hefur kvörtun varðandi eitthvað sem tengist þessari rannsókn geturðu leitað til þeirra 

sem standa að rannsókninni. Ef það skilar ekki tilsettum árangri ættirðu að hafa samband við:  

  

Dr. Andrew Paul Hill  

Hug- og félagsvísindasvið  

Háskólinn á Akureyri  

Akureyri, 600  

Tölvupóstur: andyhill@unak.is  

 

 

Verður þátttaka mín í þessari rannsókn bundin trúnaði?  

Allar upplýsingar sem safnað er um þig á meðan á rannsókninni stendur verða geymdar á stað 

sem er varinn með lykilorði og verða upplýsingar meðhöndlaðar sem strangt trúnaðarmál. Þú 

færð kennivottorðs kóða sem verður notaður í stað nafns þíns, sem tryggir að hámarks trúnaði 

verði haldið í gegnum rannsóknina. Allar upplýsingar sem geta auðkennt þig verða fjarlægðar 

og gerðar að nafnlausum upplýsingum.    

 

Hvað verður um niðurstöður rannsóknarinnar?  

Hluti rannsóknarinnar verður lagður fram sem ritgerð til námsloka innan Háskólans á 

Akureyri. Útdrættir úr rannsókninni geta verið með í kynningum á ráðstefnum og fræðiritum. 

Þátttakendur geta fengið afrit af samantektinni ef þess er óskað.  

 

Hver hefur farið yfir rannsóknina?  

Þessi rannsókn hefur verið yfirfarin af umsjónarmanni verkefnisins: Andrew Paul Hill, Ph.D 

frá Háskólanum á Akureyri.  

 

Ég hef áhuga á að taka þátt í rannsókninni, hvert er næsta skref?  

Endilega tilkynntu mér það í persónu eða með tölvupósti á HA160739@unak.is  

 

Undirskrift:___________________________________________Dagsetning:  

_______________ 

 

Undirskrift rannsakanda:______________________________ Dagsetning:  

_______________ 

 

Undirskrift rannsakanda:______________________________ Dagsetning:  

______________ 
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Viðauki 2 

Viðtalsvísir 

Segðu mér frá þinni vinnu sem lögreglumaður/tollvörður/fangavörður. 

Hvenær byrjaður þú að vinna sem lögreglumaður/tollvörður/fangavörður? 

Hvað vakti áhuga þinn á að verða umsjónarmaður fíkniefnaleitarhunds? 

Segðu mér frá þinni hundaþjálfun. 

Hvaða hundategundir eru notaðar í löggæslu þann dag í dag? 

Af hverju er þessar tegundir notaðar? 

Er ein hundategund meira áreiðanleg en önnur? 

Segðu mér frá þeim styrkleikum sem leitarhundar geta boðið fram í löggæslu. 

Segðu mér frá hverjar hömlur leitarhunds eru, með áherslur á hömlur hundsins. 

Útskýrðu fyrir okkur hvaða tækifæri leitarhundar geta boðið fram í löggæslu. 

Segðu okkur frá þeim hindrunum sem leitarhundar geta átt við að stríða í löggæslu, 

stjórnsýslutengt. 

Hversu áreiðanlegur telur þú að hundurinn þinn sé í að finna fíkniefni? 

 Er hann áreiðanlegri í að finna eitt fíkniefni en annað? 

Segðu okkur frá hvernig áreiðanleiki fíkniefnaleitarhunds er mældur. 

 Hvernig er áreiðanleikinn mældur af þér og þínu embætti? 

Segðu okkur frá hvernig áreiðanleiki umsjónarmanns fíkniefnaleitarhunds er mældur. 

 Hversu oft er umsjónarmaður fíkniefnaleitarhunds prófaður? 

Er það að vera umsjónarmaður fíkniefnaleitarhunds það sem þú reiknaðir með? 

Af hverju heldur þú að fíkniefnaleitarhundar séu ekki notaðir meira í löggæslu? 

Útskýrðu fyrir okkur hvað þú heldur að gæti hjálpað löggæslustofnunum að fá fleiri 

fíkniefnaleitarhunda. 

Segðu okkur frá líkindum umhverfis fíkniefnaleitarhunda á Íslandi við önnur lönd. Til dæmis 

samanborið við Bretland eða Norðurlöndin. 

 Er erfiðara fyrir fíkniefnaleitarhunda að starfa á Íslandi heldur en í þessum löndum (til 

dæmis út af veðuraðstæðum)? 

Er eitthvað annað sem þú vilt segja okkur frá um þína vinnu með fíkniefnaleitarhundi? 
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Takk fyrir að taka þátt í viðtalinu í dag. Við erum þakklát fyrir aðstoð þína við okkur í þessu 

verkefni. Ef þér dettur eitthvað annað í hug þá máttu endilega hafa samband við okkur með 

frekari upplýsingar.  
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