Ansökan om bidrag till skyddsväst
för hund
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Skicka blanketten till:

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut
och texta tydligt. Skicka in den till
postadressen till höger.

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för natur- och viltärenden
Box 22067, 104 22 Stockholm

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer)

Uppgifter om hund och jaktområde
Hundras

Ålder

Försäkrad

Kön

Tik
Jakthund

Räddningshund

Hane

Ja

Registreringsnr. (hund)

Nej

Huvudsaklig jakt som hunden används till

Eftersökshund

Huvudsakligt jaktområde (fastighetsbeteckning) och kommun

Inköpt skyddsväst
Kommentar

Väst med el (t.ex. Wolf Proof)
Väst med vargstål (t.ex. Protector Pro, Dogtech Pro)
Datum för ansökan

Denna ruta fylls i av handläggare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Stockholm 2019-08-30

Information

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till skyddsväst för jakthundar. Vid
behov kan bidrag betalas ut för hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation och räddningshundar. Bidrag
lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan
lämnas är 5 000 kronor per väst.

Beslutsdatum

Villkor för bidrag
- Bidraget betalas i första hand ut för skyddsväst med el,
alternativt skyddsväst med vargstål.
- Skyddsvästen ska vara inköpt under det år bidraget söks.
- Fullständigt ifylld ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen
senast den 15 december.
- Bidrag betalas ut till en hund per sökande.
- Originalkvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan.
- Jaktmarkerna ska vara belägna inom område med fast
vargförekomst.
- Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport lämnas in till
Länsstyrelsen enligt myndighetens instruktion.
- Intyg om jakträtt från markägare alternativt jakträttshavare ska
bifogas ansökan.

Underskrift av beslutande

Postadress

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

Ansökan beviljas

Belopp

Ansökan avslås

Namnförtydligande

Underskrift av föredragande

Namnförtydligande

010-223 10 00

Fax

010-223 11 10

E-post och webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

