Ansökan om bidrag till skyddsväst
för hund

Skicka blanketten till:

Fyll i blanketten via din dator eller skriv
ut och texta tydligt. Skicka in blanketten
med e-post till
sodermanland@lansstyrelsen.se eller till
postadressen till höger.
Information finns i slutet av blanketten.

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer)

Uppgifter om hund och jaktområde
Hundras

Ålder

Kön

Försäkrad

Tik

Hane

Ja

Registreringsnr. (hund)

Nej

Huvudsaklig jakt som hunden används till

Eftersök

Ja
Huvudsakligt jaktområde fastighetsbeteckning/ar

Nej

Kommun

Inköp skyddsväst
Väst med el (t ex Wolf Proof)
Väst med vargstål (t ex Protector Pro. Dogtech Pro)

Kommentar

Datum för ansökan

Återställ formulär
Grundvillkor och förutsättningar för villkor:
• Bidrag utbetalas i mån av medel för jakthundar, hundar som
ingår i
Polismyndighetens eftersöksorganisation samt till
räddningshundar.
• Skyddsvästen ska vara inköpt 2019. Fullständigt ifylld ansökan,
på därför avsedd blankett, ska vara Länsstyrelsen tillhanda
senast den 30 december 2019.
• Orginalkvitto för inköpt väst ska bifogas ansökan.
• Bidrag lämnas med 50 % av kostnaden för inköp av skyddsväst
i mån av medel. Högsta belopp är 5 000 kr per väst.
• Bidrag utbetalas till en hund per sökande.
• För jakthundar krävs att sökande ska vara folkbokförd i
Södermanlands län samt att jaktmarkerna ska vara belägna i
Södermanland.
• Intyg från markägare eller jakträttsinnehavare (inkl dess
telefonnummer och adress) ska bifogas ansökan.
• Bidraget utbetalas för inköp av skyddsväst som till sin funktion
skyddar eller avskräcker vid vargangrepp, exempelvis genom
att vara försedd med el eller stålpiggar.
• Bidraget kommer att betalas ut i hela länet i mån av medel,
prioritet av de sökande som jagar i område med bekräftat
vargrevir.
• Efter avslutad jaktsäsong ska en rapport inlämnas till
Länsstyrelsen i enlighet med myndighetens instruktion.

Spara som

Skriv ut

Skicka formulär

Denna ruta fylls i av handläggare på Länsstyrelsen
Ansökan beviljas

Ansökan avslås

Underskrift av beslutande

Namnförtydligande

Underskrift av föredragande

Namnförtydligande

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Postadress
611 86 NYKÖPING
Organisationsnr
202100-2262

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

Telefax
0155-26 71 25

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

