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Ansökan om lån av skyddsväst för
rovdjursangrepp på jakthund

Låntagarens personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Jakthundens uppgifter
Hundras:

Hundens ålder:

Hundens namn:

Kön:
☐Tik ☐Hane
Förväntat antal (ca) jaktdagar
för hunden/säsong:

Hundens omkrets bakom bogpartiet (cm):

Ansökan gäller:

☐Skyddsväst

Har din nuvarande hund eller en tidigare hund dokumenterat blivit
angripen av ett stort rovdjur?

☐Ja ☐ Nej

Om Ja, av vilken rovdjursart:

År:

Plats:

Används hunden framför allt till löshundsjakt?

☐Ja ☐ Nej

Används hunden till trafikeftersök?

☐Ja ☐ Nej

Om Ja, är hunden: ☐bandad ☐obandad ☐både bandad och obandad under trafikeftersök

Släpps hunden regelbundet i känt vargrevir?

☐Ja ☐ Nej

Om Ja, hur många gånger (ca) släpptes hunden i känt revir förra jaktsäsongen?

Har du som hundförare F-skattsedel?

☐Ja ☐ Nej

Är du villig att delta i utvärdering av projektet?

☐Ja ☐ Nej

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

111 39 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66
Stockholm

010-223 10 00 (vx)
010-223 11 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
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Ansökan om lån av skyddsväst för
rovdjursangrepp på jakthund

Övrig information (valfritt):

Villkor:

Urvalet av låntagare sker löpande. Lånet sträcker sig till den 31 mars årligen med möjlighet till förlängning. Låntagare ska
utan dröjsmål (inom 24 timmar) anmäla skador på västen som orsakats av rovdjur. Låntagare ska föra jaktdagbok vid
användning av västen. I jaktdagboken ska datum, typ av jakt och antalet timmar hunden vistades i skogen, samt eventuell
övrig info framgå. Jaktdagboken ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 mars årligen. Länsstyrelsen kan ta tillbaka västen.
Låntagaren kan när som helst avbryta lånet av västen. Om låntagaren avbryter lånet eller om Länsstyrelsen kräver tillbaka
västen har låntagaren 14 dagar på sig att återlämna västen, annars faktureras västens inköpskostnad till låntagaren.
Låntagaren är alltid ansvarig för sin hunds säkerhet. Länsstyrelsen tar inte ansvar för skador på hunden som uppkommer
under lånet av skyddsvästen. Låntagaren bör alltid vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder vid jakt i vargområde.

Godkännande av ovan angivna villkor:
Låntagarens namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Länsstyrelsens kontaktperson (kvittens utlånad väst):

Namnteckning

Datum

Länsstyrelsens kontaktperson, kvittens återlämnad väst samt jaktdagbok:
Namnteckning

Datum

Skicka in ansökan

Skicka din ansökan via e-post stockholm@lansstyrelsen.se
eller via vanlig post till:
Har du frågor, kontakta:
Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för natur- och viltärenden
Mikael Fransson (010-223 13 18)
Paula Jonsson (010-223 22 40)
111 39 Stockholm

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

111 39 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66
Stockholm

010-223 10 00 (vx)
010-223 11 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

