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Ansökningsblankett

Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund
Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag med 50 % av kostnaden, inklusive moms, för
skyddsvästar till hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom Dalarnas län. Högsta
belopp som kan lämnas är 5 000 kronor. Det betalas endast ut bidrag till väst och vargstål,
Bidrag kan inte lämnas för andra tillbehör som exempelvis vildsvinsskydd och GPS-ficka.
Länsstyrelsen vill gärna gynna användningen av skyddsväst till hund och även kunna
utvärdera vilken effekt västarna har för att skydda hundar vid angrepp från fredade rovdjur.

Grundvillkor och förutsättningar för ersättning
• Bidraget betalas i första hand ut till de som har aktiva jakthundar. Vid behov kan
bidrag lämnas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation,
räddningshundar och andra tjänstehundar.
• Bidraget betalas ut till personer som är folkbokförd och jagar i Dalarnas län.
• Bidraget utbetalas enbart för skyddsvästar som testats och rekommenderas av
Viltskadecenter (t.ex. Dogtech Pro eller Proof Design Sweden AB).
• Skyddsvästen får inte vara inköpt mer än ett år innan ansökan har inkommit till
länsstyrelsen.
• Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län för samma hund under
samma kalenderår.
• Fullständigt ifylld ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 november
för att beslut om bidrag ska kunna fattas samma år.
• Bidraget utbetalas till en hund per sökande per år.
• Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan. Om faktura bifogas måste den kompletteras
med bekräftelse på betalning.
• För utvärdering av den skadeförebyggande effekten ber vi dig att utan dröjsmål att
rapportera till länsstyrelsen om försök till - eller fullbordat angrepp från rovdjur på
hunden sker.
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Sökandes personuppgifter
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Personnummer

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer)
Plusgiro

Bankgiro

Bankkonto

Jakthundens uppgifter
Hundras:

Ålder:

Kön:
☐Tik ☐Hane

Försäkrad:
☐Ja ☐Nej

Huvudsaklig jakt som hund används till:

Reg.nr:

Eftersök:
☐Ja ☐Nej

Huvudsakligt jaktområde och kommun:

Ansökan avser främst förebygga skador av:

☐Björn ☐Järv ☐Lodjur ☐Varg ☐Örn

Inköpt skyddsväst:
Kommentar

Underskrift:
Ort och datum

Underskrift

Skicka in din ansökan:
Skicka din ansökan via e-post dalarna@lansstyrelsen.se Eller via vanlig post till:
Länsstyrelsen i Dalarna
Enheten för vilt
791 84 Falun
För info om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

