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ANSÖKAN om
Bidrag till skyddsväst för hund
Datum

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA
eller uppsala@lansstyrelsen.se

INFORMATION TILL SÖKANDEN
Länsstyrelsen kan lämna bidrag till skyddsväst för jakthundar. Vid behov kan bidrag utbetalas till hundar
som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation och räddningshundar i Uppsala län. Hundar som
verkar inom av Länsstyrelsen dokumenterade vargrevir prioriteras.
Bidrag kan lämnas med högst 50% av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5 000 kr. Bidraget
utbetalas i första hand för skyddsväst med el, alternativt skyddsväst med vargstål. Skyddsvästen ska vara
inköpt under samma år som bidraget söks. För jakthundar gäller att sökande ska ha jakträtt i Uppsala län.
Bidrag kan utbetalas till en väst per sökande hundägare.
VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ BIDRAG
Fullständigt ifylld ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 december samma år som bidraget
söks för. Med ansökan ska följande bifogas.

• Originalkvitto på inköpt väst. Kvittot registreras och sänds åter till sökande.
• Intyg om jakträtt, från markägare alternativt jakträttshavare (om annan än sökande).
Notera att ju mer utförlig din ansökan är desto snabbare kan länsstyrelsen hantera din ansökan och du kan
få besked i ärendet.

UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Personnummer

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer)

UPPGIFTER OM HUND OCH JAKTOMRÅDE
Hundras:

Ålder:

Kön

Tik
Huvudsaklig jakt som hund används till:

Försäkrad

Hane

Ja

Reg.nr:

Nej

Eftersöksjägare i NVR

Ja

POSTADRESS 751 86 UPPSALA GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Nej
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ANSÖKAN om
Bidrag till skyddsväst för hund
Datum

Jaktlag, huvudsakligt jaktområde och kommun:

Jaktledare samt telefonnummer:

UPPGIFTER OM SKYDDSVÄST
Väst med el
Väst med vargstål
Väst med annat (ange vad)

Datum

Kommentar:

Underskrift

Så här hanterar vi dina personuppgifter

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