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DNR

Yttrande över Ds 2019:21: Märkning och registrering av katter -
ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21)

(dnr 282-39223-2019)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över departementspromemorian
Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser.
(Ds 2019:21).

Sammanfattning och övergripande synpunkter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillstyrker utredarens förslag om att det ska bli
obligatoriskt att märka och registrera katter och att Jordbruksverket ska ansvara för
registret. Länsstyrelsen anser däremot att kravet på märkning och registrering av katter
i första hand ska gälla samtliga katter från den 1 januari 2021. I andra hand önskar
Länsstyrelsen att kravet ska gälla samtliga katter födda från den 1 januari 2006 ( 15 år).
Detta eftersom åldersbedömningen av katter är svår och katter kan leva i över 20 år.
Länsstyrelsens bedömning är att utredarens förslag kan höja kattens status och minska
Länsstyrelsens kostnader på sikt.

Synpunkter på betänkandets förslag

Det är mycket svårt att åldersbestämma en katt. Det finns begränsad forskning om
detta och den som finns anger att man kan avgöra åldern genom att ta röntgenbilder
på kattens tänder. För att kunna ta röntgenbilderna krävs att katten är sövd eller har
fått lugnande medel. Vi anser att det i vålt kontrollarbete kommer bli omöjligt att
på ett rättssäkert sätt säkerställa åldern på de katter som vi kontrollerar. En katt kan
bli över 20 år. Många gånger vet inte ens djurhållaren hur gammal katten är. 10 är
är ingen ålder på en katt och den har inte börjat uppvisa fysiska förändringar på att
den är äldre. När katten blir uppåt 15 år finns en möjlighet, även om det är svårt, att
man ute på en kontroll skulle kunna säga att det rör sig om en äldre katt genom att
titta på kroppskondition och rörelsemönster.

Om lagförslaget om krav på märkning och registrering av katt blir verklighet ser
Länsstyrelsen att kostnaden för myndigheten kommer att öka vid ikraftträdandet.
Eftersom antalet katter i landet är fler än antalet hundar bedömer Länsstyrelsen att
fler ärenden om märkning och registring av katt kan tillkomma än vad som var
fallet när krav på märkning av hund trädde i kraft. På sikt ser ändå Länsstyrelsen att
kostnaden för kattärenden kan minska i och med att kattens status höjs och att färre
katter behöver omhändertas när ägaren genom märkning och registrering kan
hittas.
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Detta yttrande har beslutats av landshövdingen Anders Danielsson. Föredragande
var djurskyddskontrollanten Una Modig. I den slutliga handläggningen av ärendet
medverkade även enhetschefen Karin Lundborg och avdelningschefen Marie
Andreasson.

Anders Danielsson

Una Modig

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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