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Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund 

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till skyddsväst för drivande och ställande 
jakthundar. Vid behov kan bidrag också betalas ut till hundar som ingår i 
Polismyndighetens eftersöksorganisation.  I första hand beviljas bidrag till 
skyddsväst för hundar i anslutning till vargrevir.

Bidrag lämnas med 50 % av den totala kostnaden inklusive moms, förutsatt att 
Länsstyrelsen fått medel avsatta till detta. Det högsta belopp som kan lämnas är 
5 000 kr. Det betalas endast ut bidrag till väst och vargstål, inte för frakt eller 
övrig utrustning till västen 
(exempelvis billaddare, gpsfickor, brodyrer, reflexer mm). 

Grundvillkor och förutsättningar för bidrag 
• Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och 

rekommenderas av Viltskadecenter, dvs väst med el (Wolf Proof), alternativt 
skyddsväst med vargstål (Dogtech Pro, Protector Pro).

• Skyddsvästen ska vara inköpt under samma kalenderår som ansökan om 
bidrag sker, ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 
december.

• Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.

• Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län

• Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan.

• Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett 
skriftligt intyg bifogas för att stärka att jakten sker i länet (t ex kopia på 
jaktarrende eller liknande).

• Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen 
enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Uppgifter om dig som söker 
Namn Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Personnummer Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer) 

BESÖKSADRESS: TELEFAX: 
Östgötagatan 3 013-19 62 46

POSTADRESS: 
581 86 LINKÖPING 
E-POST: WWW: 
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 

TELEFON: 
010-23 50 00
ORGANISATIONSNUMMER:
202100-2270
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Uppgifter om hund och jaktområde 
Hundras: Ålder: Kön: 

☐Tik ☐Hane
Försäkrad: 
☐Ja  ☐Nej

Reg.nr: 

Huvudsaklig jakt som hund används till: Eftersök: 
☐Ja ☐Nej

Huvudsakligt jaktområde och kommun: 

Inköpt skyddsväst: 
☐Väst med el (ex Wolf Proof)
☐Väst med vargstål (ex Dogtech Pro/Protector Pro)

Datum 
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