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

Er beteckning: Dnr N2019/02696/DL 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i förslaget om obligatorisk märkning 

och registrering av katter och att dessa ändringar införs i lagen (2007:1150) om 

tillsyn över hundar och katter och ser mycket positivt på att det kan komma att 

höja kattens status. 

Länsstyrelsen vill dock understryka att kostnaderna för länsstyrelserna kommer 

öka i och med lagändringen. Någon minskning av antal ärenden för 

länsstyrelserna kommer inte ske förrän lagändringen fått genomslag, kanske först 

efter 10 år. 

Övergångsbestämmelsen med undantag för katter som är 10 år och äldre kan vara 

svår att tillämpa då det är svårt att åldersbestämma katter. 

 

Länsstyrelsens synpunkter per avsnitt 

Avsnitt Sammanfattning, rubrik Ekonomiska konsekvenser (s. 13) 

Utredaren bedömer att länsstyrelserna kommer få minskade kostnader med 

förslaget. 

Länsstyrelsen vill här kommentera att förhoppningen är att det på lång sikt 

kommer innebära minskade kostnader genom ett minskat antal hemlösa katter. 

Kostnader för omhändertaganden av katter, både avseende handläggarens 

arbetstid och verkställigheten (se nedan under avsnitt 3.4.1) med infångning, 

uppstallning, veterinärundersökning och transport, kommer dock kvarstå som idag 

tills dess att det förhoppningsvis successivt blir färre hemlösa katter i Stockholms 

län i och med märknings- och registreringskravet. Detta kommenterar utredaren 

under avsnitt 7.6, vilket är positivt. Men utredningens inledande sammanfattning 

ger uppfattning om att det inte skulle bli några kostnader för länsstyrelserna, 

vilket alltså inte stämmer. 

Avsnitt 3.4.1 

Länsstyrelsen ser att de siffror som är redovisade i remissen gällande 

länsstyrelsernas ärenden och omhändertaganden inte anger antalet 

omhändertaganden av hemlösa katter utan samtliga omhändertaganden, även från 

kända kattägare. 
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Länsstyrelsen kan konstatera att kostnader för omhändertaganden i Stockholms 

län hittills under 2019 (19 november 2019) har varit följande: 

- 54 kattärenden, sammanlagt 375 462 kr (av 889 232 kr för samtliga 

verkställigheter) vilket betyder att 42% av våra totala 

verkställighetskostnader gäller katter.  

- Av dessa katter så har 23 ärenden varit ägarlösa katter.  

- Total kostnad för dessa är 197 152 kr, vilket är 52,5% av kostnaderna för 

katter och i snitt kostar därmed en ägarlös katt 8572 kr. 

Avsnitt 5.4 

Länsstyrelsen instämmer i utredarens bedömning att det inte är förenligt med 

djurskyddslagen att det finns hemlösa katter samt att samhället inte kan acceptera 

att det finns övergivna, bortsprungna och förvildade katter. Av denna anledning 

finner Länsstyrelsen inte att TNR-metoden som beskrivs i avsnitt 6.4.8 är möjlig 

att tillämpa och samtidigt efterleva svensk djurskyddslagstiftning. 

Avsnitt 5.5.1 

Även om utredarens uppdrag inte innefattar förslag att ändra i hittegodslagen 

instämmer Länsstyrelsen i utredarens bedömning att hittegodslagen skulle behöva 

underlättas och att katter borde likställas med hundar i hittegodslagen för snabbare 

hantering av upphittade katter. Idag råder ett gränsdragningsproblem mellan om 

en katt är att betrakta som hittegods eller övergivet djurskyddsärende. En 

friströvande katt som saknar märkning skulle snabbare kunna bedömas vara ett 

djurskyddsärende medan en märkt katt troligtvis är ett hittegods som med 5- och 

10-dagarsregeln snabbt därefter skulle kunna omplaceras. 

Avsnitt 6.8 

Länsstyrelsen konstaterar att övergångsbestämmelsen med undantag för katter 

som är 10 år och äldre kan vara svår att tillämpa då det är svårt att 

åldersbestämma katter. 

Avsnitt 7.6.1 

Länsstyrelsen instämmer i slutsatsen att det med förslaget tillkommer en ny 

ärendetyp samt ärendeökning för länsstyrelserna. Länsstyrelsen understryker 

därför att lagförslaget kommer innebära märkbara ekonomiska konsekvenser för 

länsstyrelserna. Ärenden med omärkta eller oregistrerade katter kommer leda till 

ökad ärendemängd med utredning och beslut om förelägganden samt uppföljning 

av efterlevnaden av föreläggandena.  

Sedan den 1 juni 2018, då länsstyrelserna tog över ansvaret från Polismyndigheten 

gällande märkning och registrering av hundar, har Länsstyrelsen i Stockholms län 

meddelat hundägare i Stockholms län ca 15 förelägganden om att låta märka 

och/eller registrera en eller flera hundar. Antalet ärenden som efter utredning 

kunnat avslutats är betydligt fler än de som ledde till beslut. Föreläggandena har 

föregåtts av att Länsstyrelsen i samband med djurskyddskontroll eller 

handläggning av ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, 

konstaterat att det finns oregistrerade hundar. En lagändring där även katter 
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omfattas av märknings- och registreringskravet, kommer således innebära en ökad 

ärendemängd och handläggning för länsstyrelserna.  

Till detta hör även att Jordbruksverkets informationskampanj kan komma att 

innebära en ökad ärendemängd för länsstyrelserna i och med ökad kunskap och 

ljus på problematiken med hemlösa katter och länsstyrelsernas ansvar. 

Allmänna synpunkter 

Länsstyrelsen har ingen synpunkt i sig på att kravet på märkning och registrering 

av katt införs i tillsynslagen, men vill ändå påpeka att det finns en risk för 

begreppsförvirring. Nyttan och syftet med märkning och registrering skiljer sig åt 

mellan hund och katt och det skulle möjligen vara önskvärt att skilja på dem. I 

hundens fall behöver man kunna identifiera och fastställa ägare även när den är 

under uppsikt med anledning av det strikta hundägaransvaret medan i kattens fall 

är det egentligen mest angeläget att friströvande katter är märkta/registrerade. För 

tydlighetens skull kanske det hade varit mer lämpligt att införa separata paragrafer 

för katter jämfört med för hundar. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med 

djurskyddshandläggare Anna Mattsson som föredragande. I den slutliga 

handläggningen av ärendet har även landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg och 

förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten medverkat. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

	Yttrande gällande remiss om märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser, Ds 2019:21
	Sammanfattning
	Avsnitt Sammanfattning, rubrik Ekonomiska konsekvenser (s. 13)
	Allmänna synpunkter
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar vi dina personuppgifter


