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Yttrande över remiss om märkning och registrering av katter - ett 
förslag och dess konsekvenser, Ds 2019:21  

 

Sammanfattning 

 

Länsstyrelsen i Hallands län är positiv till ett förslag om obligatorisk märkning och 

registrering av katter. Länsstyrelsen bedömer att märkning och registrering av katter 

kommer att höja kattens status och bidra till minskat djurlidande. Att kunna 

identifiera katter är även gynnsamt för statens utgifter då Polismyndigheten snabbare 

kan hantera bortsprungna katter och länsstyrelserna snabbare kan hantera 

djurskyddsärenden. 

 

 Länsstyrelsen avstyrker förslaget om märkning innan katten uppnått fyra 

månader, och föreslår istället märkning innan katten uppnått tre månader. 

 

 Länsstyrelsen avstyrker förslaget om att skyldighet att låta märka och registrera 

sin katt inte gäller katter som är födda före den 1 januari 2011, och föreslår 

istället att skyldigheten ska gälla alla katter med en 1-årig övergångsregel 

alternativt att skyldigheten inte ska gälla katter som är födda före den 1 januari 

2006.  

 

 Länsstyrelserna bör tillföras mer resurser eftersom krav på märkning av katt 

initialt blir mer resurskrävande och det kommer att ta tid innan besparingarna slår 

igenom.  
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Länsstyrelsens synpunkter 

 

Ålder för märkning och registrering 

Länsstyrelsen avstyrker förslaget på märkning och registrering av kattungen innan 16 

veckors ålder, och föreslår istället att det införs krav på märkning och registrering 

innan 12 veckors ålder. Det innebär ett ansvarsfullt åtagande att låta sin honkatt få 

kattungar och det bör vara förknippat med vissa skyldigheter. Enligt 

djurskyddsbestämmelserna får kattungar inte skiljas från modern innan 12 veckors 

ålder. Är kattungarna märkta och registrerade vid försäljningen/övertagandet finns en 

ekonomisk investering i kattungen som ska täckas av köparen, vilket höjer 

kattungens värde/status. Ytterligare en positiv effekt är att om katten kommer bort 

finns en ägare registrerad på katten, d.v.s. antingen kattuppfödaren eller den nya 

ägaren vilket underlättar att katten kommer till rätta igen. 

 

Förslaget att ha samma ålderskrav för märkning och registrering av hund och katt 

innebär en tydlighet för alla djurägare som berörs av lagstiftningen. Trots det föreslår 

Länsstyrelsen en differentiering av ålderskravet då fördelarna för detta överväger. 

Skillnaden mellan hund och katt är stor eftersom hundar redan har en hög status och 

är kostsamma i inköp. Hundar rör sig inte heller fritt utomhus som katter gör vilket 

gör att risken för att de ska komma bort är betydligt lägre. 

 

Övergångsregel 

Länsstyrelsen avstyrker förslaget om övergångsregel att märkning och registrering av 

katt inte gäller katter födda före 1 januari 2011. En övergångsregel bör finnas men 

övergångsregeln på 10 år torde bli svår att tillämpa vid djurskyddsärenden och 

tillsynsärenden då det är svårt att avgöra om en katt har uppnått 10 år eller inte. 

Länsstyrelsen föreslår istället att kravet om märkning och registrering ska gälla 

samtliga katter med en 1-årig övergångsregel, alternativet att åldersgränsen 10 år 

höjs till 15 år för att underlätta åldersbestämning. En 10-årig katt är en förhållandevis 

ung katt, hos en 15-årig katt har utseende och uppträdande påverkats mer tydligt av 

åldern. En sådan ändring i förslaget skulle troligen medföra att länsstyrelsens 

bedömningar i beslut om omhändertagande av katter blir mer rättssäkra redan vid 

ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. 

 

Resurser 

Länsstyrelsen bedömer att en eventuell positiv effekt av förslaget avseende minskade 

kostnader för handläggning av djurskyddsärenden förmodligen inte får genomslag de 

första 5-10 åren. Förslaget kommer istället sannolikt att initialt medföra ökade 

kostnader för länsstyrelsen i form av informationsinsatser och hantering av 

tillsynsärenden beträffande omärkta katter. Först om ett antal år, när kattens ökade 

status fått genomslag och rutinmässig märkning och registrering sker, minskar 

troligen länsstyrelsens kostnader för kattärenden och för omhändertagande av katter. 
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Deltagande i länsstyrelsens beslut 

Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad efter föredragning av 

biträdande enhetschef Vanja Kinch. Enhetschef/länsveterinär Madeleine Beckman 

har deltagit i ärendets handläggning.  

 

 

 

Lena Sommestad 

   Vanja Kinch 

 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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