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Ansökan om bidrag till förebyggande av
viltskada på jakthund (skyddsväst)

Ansökan skickas digitalt till:
vastmanland@lansstyrelsen.se,

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den
30 november. Ett förhandsbesked lämnas för inköp av väst,
utbetalning sker efter att inskickat kvitto mottagits av
Länsstyrelsen.

eller via postadressen
Avdelningen för naturvård
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås

Är utrymmet i rutan för litet för informationen du vill ge, skicka
med en egen sida med information som bilaga.

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag med högst 2 000 kronor till skyddsvästar med piggar och med högst
3 000 kronor till elvästar för hundar som arbetar lösa vid eftersök eller jakt inom Västmanland län.
Grundvillkor och förutsättningar för ersättning:
•
•
•
•
•

Ansökan ska vara inkommen senast 30 november.
Bidrag betalas i första hand ut till sökande med aktiva jakthundar, endast i vissa fall exempelvis räddningshundar
eller annan typ av tjänstehund.
Bidrag utbetalas till en hund per sökande. Bidrag utbetalas efter att Länsstyrelsen har fått in kvittohandling på
inköp av skyddsväst.
Skyddsväst får inte vara inköpt före 1 juli det år ansökan lämnas in.
Sökande ska efter avslutad jaktsäsong rapportera in till Länsstyrelsen om hur många dagar/tillfällen som hund haft
skyddsväst. Rapport ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 mars på särskild blankett som skickas ut.

•

Ansökan görs för

Privatperson

Sökande
Namn

Företag

Personnummer/organisationsnummer

Bostadsadress

Postnummer

Telefon

Ort

E-postadress

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer och banknamn)

Jakthundens uppgifter
Ange ungefärlig plats där jakthund används (kommun)

Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping

Plats (ex. älgskötselområde, licensområde):

Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås

Hundras

Hundens ålder

Kön

Försäkrad

Tik
Huvudsaklig jakt som hunden används till:

Hane

Ja

Nej

Eftersök

Ja

Nej

Fortsätt till nästa sida



Uppdaterad 2018-08-08
Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS

Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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Ansökan avser främst förebygga skador av:

Typ av inköpt
skyddsväst:

Elväst
Piggväst

Björn

Järv

Lodjur

Varg

Örn

Kommentar

Ansökan skickas till:
Vi ser gärna att du skickar din ansökan med bilagor digitalt till vastmanland@lansstyrelsen.se.
Om du inte har möjlighet till det går det att skicka din ansökan till
Avdelningen för naturvård, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 VÄSTERÅS.
Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen: Telefon 010-224 90 00
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Nedanstående fylls i av handläggare på Länsstyrelsen:
Ansökan beviljas

Ansökan avslås:

Beslutande
Föredragande

