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Ansökan om bidrag till förebyggande       
av viltskada på jakthund 

 

Skicka ansökan till vilt.varmland@lansstyrelsen.se eller  

Länsstyrelsen Värmland 

Viltförvaltningen 

651 86 Karlstad 

 

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag med upp till 50 % av inköpspriset (ex. moms), 

dock högst 5000 kr för antingen skyddsväst med piggar eller elvästar för hundar som arbetar 

lösa på eftersök eller jagar inom Värmlands län. Detta för att gynna användningen av 

skyddsväst till hund samt att efter utvärdering kunna se vilken effekt västar har för att skydda 

hundar vid angrepp från fredade rovdjur. 

Grundvillkor och förutsättningar för ersättning 
• Ansökan ska vara inkommen senast ett år efter att västen har införskaffats. 

• Bidrag betalas i första hand ut till sökande med aktiva jakthundar, endast i specialfall 

till exempelvis räddningshundar eller annan typ av tjänstehund. 

• Bidrag utbetalas till en hund per sökande och utbetalas efter att Länsstyrelsen har 

beslutat om bidrag samt fått in kvittohandling på inköp av skyddsväst. 

• Sökande ska efter avslutad jaktsäsong fylla i en utvärdering som Länsstyrelsen 

Värmland tillhandahåller. 

Sökandes personuppgifter 
Namn       Adress 

    

Postnummer       Ort 

    

Telefon       E-post 

    

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer)
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Personnummer 

    

Ange ungefärlig plats där jakthund används 

 

 Arvika 

 Eda 

 Filipstad 

 Forshaga 

 Grums 

 Hagfors 

 Hammarö 

 Karlstad 

 Kil 

 Kristinehamn 

 Munkfors 

 Storfors 

 Sunne 

 Säffle 

 Torsby 

 Årjäng 

Plats (ex. älgskötselområde, licensområde) 

    
 

Hundras       Ålder 

    

Kön tik/hanne       Försäkrad ja/nej 
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Huvudsaklig jakt som hund används till 

    
 

Eftersök 

 

 Ja 

 Nej 

 

Ansökan avser främst förebygga skador av 

 

 Björn 

 Järv 

 Lodjur 

 Varg 

 Örn 

 Annat vilt 

 

Typ av inköpt skyddsväst 

 

 Elväst 

 Piggväst 

 

Kommentar  

    
 

Datum 

 

Övriga kommentarer  
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kontakt 
För eventuella frågor, kontakta Länsstyrelsen i Värmlands län 

Telefon: 010-224 70 00 (växel) 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

Webbplats: lansstyrelsen.se/varmland 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad  

Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:varmland@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/varmland

	Ansökan om bidrag till förebyggande       av viltskada på jakthund
	Grundvillkor och förutsättningar för ersättning
	Sökandes personuppgifter
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Kontakt


	Namn: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Plusgiro bankgiro eller bankkontonummer inkl clearingnummer: 
	Personnummer: 
	Arvika: Off
	Eda: 
	Filipstad: Off
	Forshaga: 
	Grums: Off
	Hagfors: Off
	Hammarö: Off
	Karlstad: Off
	Kil: Off
	Kristinehamn: Off
	Munkfors: Off
	Storfors: Off
	Sunne: Off
	Säffle: Off
	Torsby: Off
	Årjäng: Off
	Plats ex älgskötselområde licensområde: 
	Hundras: 
	Ålder: 
	Huvudsaklig jakt som hund används till: 
	Järv: Off
	Lodjur: Off
	Varg: Off
	Örn: Off
	Annat vilt: Off
	Elväst: Off
	Piggväst: Off
	Kommentar: 
	Datum: 
	Övriga kommentarer: 
	Kön tik eller hanne: 
	Försäkrad ja eller nej: 
	Används för eftersök: Off
	Används inte för eftersök: Off
	Björn: 


