
  

          

 

 
   

 

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

 
  

  

 

 

1 (2) 

Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund  

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge  bidrag till skyddsvästar  med 
piggar för jakthundar eller hundar som arbetar  lösa på eftersök inom  
Gävleborgs  län. Detta för att gynna användningen av skyddsväst till  
hund samt  att kunna utvärdering vilken effekt västar 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. 

• Sökande ska jaga inom Gävleborgs län. 

• Västen ska vara inköpt senast 1 år innan ansökan har inkommit 
till länsstyrelsen (verifieras med kvitto) 

• Vid bifall betalar länsstyrelsen ut ett bidrag som motsvarar 50 % 
av inköpspriset för väst (max 5 000 kr) 

Sökandes personuppgifter 
Namn Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Personnummer Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. 
clearingnummer) 

Hundens uppgifter 
Hundras: Ålder Kön: 

☐Tik ☐Hane 
Försäkrad: 
☐Ja ☐Nej 

Reg.nr: 

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

Huvudsakligt jaktområde och kommun: 

Ansökan avser främst förebygga skador av ☐Björn  ☐Järv  ☐Lodjur  ☐Varg 

Postadress:801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg 

mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se


 

 

 

 

 

 

                                
 

    

Har du fått bidrag för inköp av skyddsväst till hund tidigare? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, vad är anledningen till att du söker bidrag för en till skyddsväst? 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift 
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