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Viltförvaltningsdelegationen Uppsala län

Övergripande riktlinjer gällande bidrag till skyddsväst för 
jakt- eftersöks- och räddningshund

Beslut

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län har under ordinarie möte 
den 17 maj 2022 beslutat om nedanstående riktlinjer för bidrag till 
inköp av skyddsväst till hundar för att förebygga skador orsakade av 
varg. 

Hundar som verkar inom av Länsstyrelsen dokumenterade vargrevir 
prioriteras. För att bidrag ska lämnas ska västarnas funktion syfta till 
att förhindra att hunden skadas allvarligt eller dödas vid vargangrepp. 

Nedanstående riktlinjer gäller för den som söker bidrag:

 Bidrag kan utbetalas till jakthundar.

 Bidrag kan utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens 
eftersöksorganisation samt till räddningshundar.

 Bidrag kan lämnas med högst 50 % av kostnaden. Högsta 
belopp som lämnas är 5000 kr i mån av medel.

 Bidraget kan utbetalas för inköp av skyddsväst som till sin 
funktion skyddar eller avskräcker vid vargangrepp, exempelvis 
genom att vara försedd med el, stålpiggar eller dylikt.

 För väst av märket Dogtech innebär detta att bidrag kan ges för 
en grundväst med vargstål som tillbehör. Övriga tillbehör 
räknas inte in i bidragsberättigad kostnad.

 Skyddsvästen ska vara inköpt under samma år som bidraget 
söks. 

 Fullständigt ifylld ansökan, på där för avsedd blankett, ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 december samma år 
som bidraget söks. Västar inköpta perioden 15 dec-31 dec 
räknas till nästkommande år.
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 Bidrag kan utbetalas för en väst per sökande hundägare och 
efter att Länsstyrelsen fått in originalkvitto för inköp av 
skyddsväst. Kvittot registreras och sänds åter till sökande.

 För jakthundar gäller att sökande ska ha jakträtt i Uppsala län 
och att jaktmarken ska vara belägen inom av Länsstyrelsen 
dokumenterat vargrevir i Uppsala län. Intyg om jakträtt, från 
markägare alternativt jakträttshavare, ska bifogas ansökan.

 Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport inlämnas till 
Länsstyrelsen i enlighet med myndighetens instruktion.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna revideras för att möjliggöra att västar inköpta 15 
december-31 december kan beviljas bidrag.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län och 
landshövding Göran Enander med vilthandläggare Nathalie Kindbladh 
som föredragande. 

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