
RAPPORT om 1(1) 
skyddsväst för hund 

Datum 

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

TILLSTÅNDSHAVARE 
 Namn  Adress 

 Postnummer  Ort 

 Telefon E-post 

INFORMATION OM SKYDDSVÄSTEN 
Typ av skyddsväst Inköpsdatum Typ av hund (ras) och ålder 

Antal jaktdagar med skyddsväst Har din hund varit i kontakt med rovdjur under jakt när västen använts? 

□ Ja   □ Nej   □ Annat (beskriv vad)

Hur är passformen av skyddsvästen? Upplever du någon begränsning av hundens rörlighet i samband med användning? 

□ Ja   □ Nej   □ Annat (beskriv vad)

Känner du dig tryggare att jaga med skyddsvästen än 
utan? 

□ Ja   □ Nej

Hade du hellre valt en annan typ av skyddsväst och i så fall vilken? 

Beskriv vad som varit bra eller dåligt med skyddsvästen (exempelvis är du nöjd med skyddsvästens funktion? Trivs hunden med skyddsvästen?) 

Kommer du att rekommendera användningen av skyddsväst för hund? 

□ Ja   □ Nej   □ Ja, om vissa förändringar görs, vilka?

INFORMATION OM OMRÅDET DÄR DU JAGAR 
Kommun  Finns stationära vargar där du jagar? 

□ Ja   □ Nej

____________________________________________ 
Tillståndshavarens underskrift 

Länsstyrelsen Uppsala  
751 86 UPPSALA  
eller uppsala@lansstyrelsen.se 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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