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Yttrande över departementspromemorian
Märkning och Registrering av katter – ett förslag
och dess konsekvenser (Ds 201 9:21 )

ErtDierienummer: N2019/02696/DL

Länsstyrelsen Skåne översänder härmed sitt yttrande över promemorian Märkning
och Registrering av katter.

Katter som inte hålls av människor är utsatta för lidande. Idag ärdettaett stort
djurskyddsproblem i Sverige och Länsstyrelsen är därför positiv tillförslaget om
märkning och registrering av katter. En katt behöver foder, vatten, omvårdnad och
tillsynför att säkerställa kattens välmående. Genom detta förslag kan det i större
utsträckning än idag bli möjligt att snabbt hitta ägaren till en upphittad katt och även
möjligt att snabbare fatta beslut om vad som ska hända med en upphittad eller
omhändertagen katt utan ägare. Katter kommer lättare hem till sin ägare och
statusen på katten bedöms kunna höjas.

I utredningen framgår det att målet med kravet på märkning och registreringav katt
är att höja kattens status och minska antalet hemlösa katter. Länsstyrelsen bedömer
att detta förslag tillsammans med kravet att kattägaren ska ha kontroll över sin katts
fortplantning kommer att hjälpa katternas situation och minska på katternas lidande.

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
är välformulerat och Länsstyrelsen har inget att invända här. Problemet med
hemlösa katter är stort och det ärangeläget ochpå tiden att något görs. Förslagetär
ett bra steg i rätt riktning.

Märkning av katt
Länsstyrelsen Skåne anseratt märkning och registrering av katt ska gälla samtliga
katter, med en övergångsperiod på två år. Detta då det är mycket svårt att
åldersbestämma katter. Även veterinärer har svårt att bedöma en katts ålder.
Förslaget på att katter som är 10 år eller äldre inte ska omfattas är inte tillräckligt
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motiverat och en katt kan bli 18-20 år. Det skulle innebära många omärkta katter
under många års tid.

Idag förväntas 6 av 10 katter vara märkta. I Sverige finns det 1441000 katter och
881000 hundar. Nio av tio hundar är registrerade. Bara det att antalet katter i
Sverige är större än hundarna gör att märkning och registrering är viktig och
framförallt i djurskyddsperspektiv.

Vissa kommuner har redan i sin lokala ordningsstadga att katter ska vara id märkta
och ha halsband vilketär ett fördömligtoch även visar på att behovetav märkning
finns.

Förslagetatt katterska märkas senast vid 4 månaders ålder är rimligt. Länsstyrelsen
Skåne bedömeratt kravet även behöver omfatta att katterska märkas och registreras
innan försäljning. Detta för att säkerställa att märkningengenomförs.

Informationsinsats
Länsstyrelsen ser att det kommer vara nödvändigt med rikstäckande
informationsinsatser om de nya reglerna kring att katter ska märkas och registreras.
Lämpligt är att Jordbruksverket genomför sådana kampanjer. Tydliga kampanjer
under två års tid där det tydligt framgår vad som gäller är av högsta betydelse.

Övergivna eller förvildade djur av tamdjursart kan omhändertas enligt9 kap. 6 §
DL. Idag är det ett stort problem gällande katter då det kan vara svårt att avgöra om
en katt har en ägare eller inte. Märkning och registreringskravet kommer att
medföra att det blir enklare att utreda om en katt ska omhändertas eller inte.

Kostnader
I ett inledande skede kommer kostnadernaatt öka för Länsstyrelseneftersom antalet
ärenden kommer att öka i antal. Antal ärenden på oregistrerade katter kommer öka
markanteftersom det idag inte finns något krav alls på märkning.

På sikt kan dock de ekonomiska konsekvenserna minska eftersom märkningen och
registreringenförhoppningsvis kommer höja kattens status. Problemetmed omärkta
katter kommer minska i takt med att allt flerkattägare får kännedom om att deras
katt ska vara märkt och registrerad.

Det är viktigt att Länsstyrelsen får ökade resurser för att kunna hantera detökade
antal ärenden som den nya lagen kommer att generera.

Tydliga kampanjer undertvå års tid kan göra att kostnaderna hålls nere på
Länsstyrelseneftersom många katter då kommer hinna märkas och registreras. Två
år som övergångsbestämmelse är viktigt för att denna strategi ska fungera väl.
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Veterinärer kan hakampanjerför djurägareså det blir billigare att chippmärka sin
kattoch för attdet ska kunna ske på ett smidigt och effektivt sett.

Övrigt
Länsstyrelsen vill även införa att barn under 15 år inte skakunna äga djureftersom
märkningskravet blir verkningslöst om djurhållare sätter sina barn som djurägare för
att slippa påföljder. Även det att barn inte ska komma i kläm i en situation som de
inte råder över. (barnperspektivetinförs i myndighetsbeslut 2020-01-01)

Länsstyrelsen Skåne är för en sanktionsavgift för de katter som inte är märkta.
Exempelvis 1000kr per katt och hund som inte är märkt. Denna avgift ska sedan
höjas stegvis om djurägare inte märkar och registrerar. 1000 kr, 1500 kr, 2000kr
2500kr, osv.

Hund- och kattregistret: den information somfinns där behöver stå kvar i registreti
10 år efter det att djur inte finns mer. Detta då det händer att djur dyker upp igen
flera år senare trotts att uppgiften varit att djuret inte finns. Vidare är det lämpligt
att det även skallfinnas information i systemet om det finns ett föreläggande på en
djurhållare och vilket län som utfärdat detta föreläggande, tillgängliga för
Länsstyrelserna.

I handläggningen av ärendet har djurskyddsinspektör Elin Gullander samt
handläggare Heidi Smardamedverkat.

Ola Melin
Länsöverdirektör Henriette Bonde Nordström

Enhetschef Djurskyddsenheten

Detta beslut har signeratsdigitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

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