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TULLVERKET
ca 2100 anställda
Två processer: 

Import/export

Effektiv handel Brottbekämpning

Gränsskydd
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Tulltjänstemans 
befogenheter

• Stoppa fordon samt personer
• Undersöka fordon och bagage
• Kroppsvisitera
• Beslagta varor, handlingar, fordon
• Revisionsbesök
• Gripa och förhöra
• Husrannsakan
• Bedriva underrättelsetjänst

Förhör



”EU -trafiken ”
Befogenhetslagen §3

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vis Sver iges gräns mot annat land inom 
Europeiska unionen (inregränslagen) har tullen rätt  att göra kontroller

• Krigsmateriel
• Narkotika (Högsta prioritet + GOB)
• Vapen och ammunition
• Injektionssprutor och kanyler
• Dopningsmedel
• Farliga förem ål
• Kulturförem ål
• Djur
• Spritdrycker (vin, öl, m.m.), tobak
• Barnpornografi
• Vissa hälsofarliga varor



Brottsbekämpningsgrupper
ca 50 st x 10 tjänstem än

Arbetar utifrån aktuell hotbild

Mobila grupper Selektering Kontroll

Beslag
Förhör



Tullkriminalen

Förhör Spaning
Husrann-
sakan

Analys Bevis och spår-
säkring



Storskalig & Organiserad 
brottslighet (ca 350 st)

• Projektledare
• Analytiker
• Spanare
• Utredare
• Ekonomer
• Specialister



TEK

Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning

Stockholm, Göteborg och Malmö



Mobil Skanner 3 st



2009-09-16 Öresundsbron , kl 20:30
500 kg cannabisharts.
F.n. pågår två jämförbara ärenden.



Hur ser den aktuella lägesbilden ut 
för dom olika 

missbrukssubstanserna?

• Följande information bygger på Tullverkets 
analys gällande trender m.m. 

• Men även den samlade bilden ur ett 
”samhällsperspektiv”, försöker jag här att 
återge.

Även andra aktörer



Fortfarande hög införselfrekvens och då speciellt 
dopningsmedel (Internet)



Drygt 50% av antalet narkotikabeslag påträffas i internetflödet. 
Gällande dopningsmedel, övervägande delen.





Minskning
Orsak: inhemsk odling, samt ”spice”



Ha detta som minnesbild .
Cannabismissbruk särskilt farligt för ungdomar

• Hämmar hjärnans utveckling….



ÖÖresundsbron och Helsingborgresundsbron och Helsingborg

Införselort för större 
kvantiteter narkotika



• 2012-09-22 kl.01:25 stoppas en holländsk dragbil och 
trailer BX-XF-76/OH-04-DL i Helsingborg. 

• I kättingboxarna hittar Tullen 28st kartonger innehållande 
ca 386kg cannabis och cannabisharts. Kartongerna är 
märkta 2, 3 och 4. Kartongerna är av skiftande ursprung, 
Shuurgard och Plasticum.













Arlanda 2013
E-cigaretter med THC
Avsändarland: USA

Mottagare: ”Skånepåg”



Cannabis i olika beredningar allt vanligare



Import av cannabisfrö till Sverige



Import av cannabisfrö från Holland till Sverige

• GHSC TRADING B.V. är ett företag som tillhandahåller förer för 
odling av cannabis.

• Paketen som väger ca 0,5 kg innehåller vanligtvis 5-10 fröer. 
Antalet är dock osäkert då det vid ett tillfälle innehöll 107 st fröer.

• Enligt uppgifter från företaget genererar varje frö ca 800 gram 
cannabis om de odlas inomhus.

• Om fröerna odlas utomhus kan varje frö generera upp till 1000
gram högpotent cannabis. 



Tiger
(underrättelseregister, som ligger grund för notiser i SPADI)

• Då Tullen i Sverige inte kan agera mot personer som importerar 
sändningar av cannabisfröer, upprättar vi istället ett underrättelse-
uppslag (Tiger) gällande misstanke om odling av cannabis.

• Till dags datum 26 stycken personer

• Varje försändelse innehåller 5-10 frö, 230-300 kg cannabis



Senaste trenden/utvecklingen
Cannabisharts med extremt h ög THC-halt

• Tisdagen den 25 februari 2014, ankom dansk p-bil till Öresundsbron
• Togs ut för kontroll, påträffades 9,8 kg cannabisharts i reservhjuls-

baljan
• Beslaget anses vara del av ett större parti med ursprung i Marocko

och som distribuerats ifrån Danmark
• Vid analys framkom en halt på 32% i en del av partiet och 33% på

en annan del
• Därefter ett liknande ärende, där uppgick halten till ca 34%
• Vanligvis brukar halten på cannabisharts ligga på ca 10%
• När halten är över 25%, räknas det som speciellt hög halt



Cannabisharts innehållande TH-halt på 32-33%



Cannabisharts innehållande en THC-halt på ca 34%



Syntetiska cannabinoider
”dök” upp på marknaden i Sverige 2007

13 st olika substanser

• Blandningen: appliceras på de ingående växtdelarna i Spice. 
Troligen genom att sprejas på.

• Utseende/lukt: grönt växtmaterial, vitt pulver, honungslukt/sött

• Prisbild: 359 SEK/5 gram  (ca 70 SEK/g)

• Effekt : antagligen mer potent än den vanliga substansen i cannabis 
(delta-9-THC) (olika mängd o effekt varierar)

• Intagningssätt: rökning, oral (lösning)

• Rus: inträder efter ca 10 min, varaktighet ca 6 tim. (vid rökning)



Syntetiska cannabinoider
Ofta i form av ”rökmixar” (Spice).

Vanligtvis en mycket potent (stark substans).
HU-210, 800 ggr starkare än vanlig cannabis.

Ca 20 ggr mer tjära i ”Spice”.

Växtbaserade droger
ersätts med syntetiska



Varför blir en del klassade som narkotika
medan andra blir hälsofarlig vara?

AM-2201 narkotika

JWH-122 Hfv, senare narkotika

UR-144 Hfv



Senaste klassningen den 19 augusti 2014

”viss hälsofarlig vara”

21 st syntetiska cannabinoider

AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, AB-CHMINACA, 

AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, 

ADBICA, 5F-PB-22 indazol, PB-22, FUB-PB-22, 

FDU-PB-22, BB-22, 4-HTMPIPO, 

UR-144-heptylderivat, 5F-SDB-006, SDB-006, 

ADB-PINACA, MN-18, 5F-NNEI, 5F-AB-144, 

THJ-2201 och FUBIMINA 



Aktuell ”laglig” syntetisk cannabinoid
THJ-018 (NM-2201, 5F-AMB)





Kokain fortfarande ett förhållandevis
vanligt missbrukspreparat 



Nytt för Sverige:
svart kokain 7,6 kg

”Maffialiknande organisation”



Amfetamin : minskning, konkurens av andra missbrukspreparat 
(Katinoner: MDPV, Mefedron, Metedron m.fl)



Kat : ny trend, bestående av torkad kat



Ny problembild vid smuggling av Kat!
Hur ska vi påföljdsmässigt, jämföra det med färsk kat?

Kommer numera också i ”Internetflödet”

Stora mängder Torkad Kat



Läkemedel utgör ett stort problem.
Problembild: Mitragynin och DMT (59 kg), växten ej klassad.



INTERNETDROGERINTERNETDROGER
”” Ett enormt flEtt enormt fl öödede””

Till Arlanda postterminal kommer det ca 250 000 Till Arlanda postterminal kommer det ca 250 000 
fföörsrsäändelser varje dygn.ndelser varje dygn.



Aktuella ”hemsidor”
130311

• Hur många ”hemsidor” finns det som saluför illegala eller 
legala missbrukssubstanser? Ca: 1000 st











En del har kommit för att stanna?
MDPV

Narkotika 1 februari 2010
(methylenedioxyphenyl)

• Effekt: påminner om metylone, amfetamin 
• Intagningssätt: oralt, rektalt, sniffas, injektion och rökning
• Rus: 5-12 timmar
• Dosering: 5 mg – kännbar effekt

10-15 mg normal dosering
20 mg stark dosering
30mg eller mer, mycket stark

• Prisbild: 100 mg 98 SEK
1000 mg 695 SEK



MDPV (katinoner) nark 1 feb 2010
(MDPK, Sonic, Magic, Monkey Dust, Skutz)



Hur ser det ut internationellt?

• Alla länder har någon form av drogmissbruk

• Olika trender, olika preparat
• Fokus på olika länder, Kina, Belgien

• Internetdroger utgör ett stort problemområde
• Olika klassningssystem

• Sverige ÄR ett föregångsland



Åter till Sverige
Superpotenta droger

”Kinadrogen”
25I-NBOMe och 25C-NBOMe
Narkotikaklassade den 1 augusti 2013



25I-NBOMe
och 25B-NBOMe, 25D-NBOMe, 25C-NBOMe, 25H-NBOMe

• Gatunamn: Cimbi 36, Cimbi 82, Cimbi 138, BOM-CI, 
Solaris, Pandora, Dime

• Grupptillhörighet: Fenetylaminer (påminner om LSD)

• Intagningssätt: nasalt eller oralt

• Missbruksdoser: 300-600 µg

• Prisuppgift: 1 g 140 EUR



Beräkning doser
128 gram 25C-NBOMe

1 gram = 2000 doser

128 gram = 256 000 doser

Jämförelse 128 kg cannabisharts (256 000 doser 0,5 g)

Bägge narkotikapartierna värda på missburksmarknaden

12,8 miljoner



”Nya verktyg”
Förstörande av missbrukssubstanser

Lag (2011:111) om fLag (2011:111) om föörstrstöörande av vissa hrande av vissa häälsofarliga missbrukssubstanserlsofarliga missbrukssubstanser

• Gäller från den 1 april 2011

• Nyckelordet är ”förstörande”
• Ger möjlighet att omhänderta och förstöra vissa substanser

• Berör åklagare, polis, tull inkl. lab, SKL, FHI och LMV

Syntetiska cannabinoider
5-IT



Sammanställning

”Förstörandelagen”

Lagen trädde i kraft den 1 april 2011.

2011                    2012                       2013

Antal omhändert.      221                       523                       575           =  1319

Mängd, KG                   42                         74         54             = 170 kg

Mängd, st                     33616                  67800        71379      =  172 795



Ny missbrukssubstans

4,4-DMAR

(4,4-dimetylaminorex)



4,4-DMAR

• Grupptillhörighet: ?

• Utseende: tabletter eller pulver

• Storbritannien har rapporterat 18 dödsfall

• Kombineras med: amfetamin, kokain, diazepam, cannabis

• Två st beslag gjorda av Tullen på Arlanda, där det ena bestod 

av två st tabletter (se nedan), varav det andra var ett vitt 

pulver



4,4-DMAR



Sammanfattning av läget:

• Cannabis : vanligaste missbrukspreparatet, stor införsel av fröer, 
alltmer hemmaodling, frekvent missbruk av ”spice”.

• Kokain : fortfarande stark position på marknaden, svart kokain.
• Amfetamin/metamfetamin: nedåtgående trend en längre tid
• Kat: fortfarande stor införsel, men nu ”torkad kat”.
• Heroin: nedåtgående trend, undantag Stockholm.
• Internetdroger: stort problemområde, ca 80 nya substanser under 

2014



EN av dom viktigaste förebyggande åtg ärderna

Att vara sugen på livet

Att alla får en utbildning och arbete


