
 

 

  

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR ROVDJURSANGRIPEN HUND 
En blankett per hund. Ansökan ska vara inkommen till länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan upptäcktes. 

Personnummer Namn Telefon 

Adress e-postadress Mobiltelefon 

SÖKANDENS
PERSON-
UPPGIFTER 

Postnummer Postadress PlusGiro, bankgiro eller bankkontonummer inkl. clearingnummer 

Lodjur Björn Varg Järv Kungsörn 

BESIKTNING 
Har besiktning genomförts? Uppge i så fall besiktningsmannens namn 

Nej  Ja 

TIDPUNKT 
Vilket datum påträffades den skadade eller dödade hunden eller när saknades 
den? 

Vilket datum inträffade skadan? 

SKADEPLATS 
Plats Kommun Län Koordinater, SWEREFF99 

Ost Nord 

Hunden har vid skadetillfället 
  Dödats   Skadats     Hunden saknas 

Ras Kön Ålder 

Försäkrad? Uppge i så fall försäkringsbolag och försäkringsnummer 
Nej    Ja 

Sökt ersättning för hunden, motivera hundens värde (ange t ex meriter från utställning, jaktprov etc.) 

UPPGIFTER
OM HUNDEN 
OCH SÖKT 
ERSÄTTNING 

kr. 

Sökt ersättning för veterinärkostnad, bifoga intyg och kvitton 
kr. 

ANDRA
OMKOSTNADER 

Sökt ersättning för ev. andra kostnader, specificera 

kr. 
Summa sökt ersättningsbelopp 

 kr. 
Datum Namnunderskrift 

PlusGiro  Bankgiro Bankkonto 

ROVDJURSART  

VETERINÄR-
KOSTNAD

SUMMA SÖKT
ERSÄTTNING 

SÖKANDES 
UNDERSKRIFT 
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