
Yttrande
1(3)

Datum Diarienummer

2020-01-13 100-6517-2019

Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86 ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Yttrande gällande remiss om
departementpromemorian Märkning och
registrering av katter - ett förslag och
konsekvenser (Ds 201 9:21 )
Er beteckning: Dnr N2019/02696/DL

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Örebro län instämmer i förslaget om märkning och registrering av
katter och är positiva till att kattens status kan komma att höjas till följd av
lagändringen. Länsstyrelsen tror dock att effekter på myndighetens arbete med
omhändertagande av övergivna katter inte kommer att ses direkt, utan först efter
några års tid. Därefter kommer länsstyrelsernas ärenden gällande
omhändertagande av katter att öka under ett visst antal år. Därmed kommer mer
tid och resurser att krävas, vilket utgör en ökad kostnad för länsstyrelserna.

Om en översta gräns för märkning och registrering sätts till tio år på katt kommer
myndigheterna att få svårigheter med att avgöra om en katt saknar märkning för
att den är över tio år eller för att den är övergiven. Länsstyrelsen föreslår att
kraven för märkning och registrering av katt ska gälla samtliga katter oavsett
ålder.

Då en person inte är straffbar förrän vid 15 års ålder föreslår Länsstyrelsen att en
ålder på minst 15 år vore lämpligare än tio år för att få registrera en katt i det
centrala hund- och kattägarregistret.

Avsnitt sammanfattning, rubrik Ekonomiska konsekvenser (s.
1 3), samt avsnitt 7.6.1 , rubrik Allmänna konsekvenser (s. 1 20)
Enligt utredaren är det enbart kattägarna och Jordbruksverket som kommer att
drabbas av ökade kostnader på grund av förslagen om obligatorisk märkning och
registrering av katt. Detta framgår ur avsnittet sammanfattning, rubrik
Ekonomiska konsekvenser (s. 13). Vidare tror utredaren att ett krav på
obligatorisk märkning och registrering på sikt kommer att minska myndigheternas
kostnader. Utredaren tar dock upp i avsnitt 7.6.1 (s. 120) att en ny arbetsuppgift
tillkommer för länsstyrelserna. Länsstyrelsernas ansvar kommer att utökas till ett
nytt djurslag (utöver hund) och delvis till en annan grupp av djurägare, och att det
borde kunna medföra en viss ökning av ärenden om föreläggande och vite enligt
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tillsynslagen. Länsstyrelsen i Örebro län instämmer inte med utredaren angående 
att det enbart är kattägarna och Jordbruksverket som kommer att drabbas av ökade 
kostnader på grund av utredarens förslag. Om myndigheterna i lagstiftningen ska 
få möjlighet att förelägga även kattägare att följa registreringskravet kommer det 
de första åren att krävas mycket tid och resurser. Framförallt kommer ärenden 
med omärkta och/eller oregistrerade katter att öka och därmed kommer utredning, 
beslut om förelägganden och uppföljning av efterlevnaden av förelägganden 
också att öka. Detta i sin tur genererar en ökad arbetsbörda samt ökade kostnader 
för länsstyrelserna. Därför hävdar Länsstyrelsen i Örebro län att man måste utreda 
de initiala kostnaderna och ersätta tillsynsmyndigheterna för det. 

Avsnitt 3.6.2, rubrik Märkning och registrering (s. 51) 

Länsstyrelsen i Örebro län instämmer inte med Jordbruksverkets yttrande om att 
en ålder på tio år för katter kan göra en lämplig åldersgräns för en övergångsregel 
motsvarande den som gällde för hundar. Katter blir, som även nämnts i avsnittet, 
äldre än hundar. Det är svårt att bedöma en katts ålder utifrån utseendet, om katten 
inte är väldigt gammal. Sätts en gräns till tio år kan det lätt uppstå tveksamheter 
kring till exempel utekatter som är äldre än tio år och som har en ägare, men som 
betraktas som övergiven. Även tama katter kan uppvisa större eller mindre 
skygghet likväl som förvildade katter gör. Detta medför svårigheter för 
myndigheterna att avgöra om katten saknar märkning för att den är övergiven eller 
för att den är över tio år.  

Från och med den 1 april 2019 är det enligt djurskyddslagen förbjudet att överge 
sitt djur. Om bestämmelsen ska kunna ge avsedd effekt för katt krävs det att en 
identifiering av ägaren är möjlig. Detta är också något som SVERAK, Sveriges 
Kattklubbars Riksförbund, anser och trycker på i sitt yttrande. Om man har ett 
stort antal katter som inte är registrerade är det mycket svårare att kunna fastställa 
om katten/katterna är förvildade/övergivna eller bara utsläppta av sin ägare över 
dagen. 

Länsstyrelsen i Örebro län föreslår att en kraven för märkning och registrering av 
katt ska gälla samtliga katter oavsett ålder. 

Avsnitt 6.4.3, rubrik Vem ska anses vara kattägare? (s. 91) 

I förslaget skriver utredaren ”Det är vanskligt att i generella termer uttala sig om 
vem som i olika situationer ska anses ha skyldighet att märka och registrera en 
katt enligt de föreslagna reglerna. Eftersom jag föreslår att kraven ska förenas 
med en möjlighet att förelägga vid vite blir det ytterst en fråga som får avgöras i 
rättstillämpningen”. 

Eftersom man inte kan förelägga en person som inte fyllt 15 år bör man inte heller 
tillåta någon som är yngre än 15 år att registrera sig som ägare av ett djur. Ett vite 
är att betrakta som ett straff och en person är inte straffmyndig förrän vid 15 års 
ålder. Konsekvensen är att enligt 10 § tillsynslagen får inte en person som inte 
fyllt 15 år meddelas föreläggande eller förbud enligt 8-9 §§ tillsynslagen. Om en 
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person som tar hand om en katt är under 15 år bör istället en förälder/äldre syskon 
registrera sig som ägare av katten. När personen fyllt 15 år kan man ändra ägaren i 
registret. Därmed föreslår Länsstyrelsen i Örebro län att sätta en åldersgräns till 
15 år på personer som kan registrera ägarskap på katt. 

Allmänna synpunkter 

I allmänhet står Länsstyrelsen positiv till förslagen om märkning och registrering 
av katt. Länsstyrelsen instämmer helt med förslagen om att märkning och 
registrering av katt ska gälla alla katter oavsett om de bor på landsbygd eller i 
städer. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Maria Larsson med enhetschef Camilla Kruse 
samt djurskyddshandläggare Ellen Norlén som föredragande. 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

