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

N2019/02696/DL 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har, av Näringsdepartementet, 

anmodats inkomma med synpunkter på departementspromemorian Märkning 

och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21) och 

önskar framföra följande synpunkter. 

 

SVA tillstyrker förslaget. SVA anser att förslaget som framförs i yttrandet, dvs att 

”krav på märkning och registrering av katter införs i lagen (2007:1150) om tillsyn 

över hundar och katter (tillsynslagen)”, är bra. Ett sådant krav kommer 

förhoppningsvis att bidra till att höja kattens status, göra det tydligt att det är 

förenat med både ansvar och skyldigheter att skaffa katt samt bidra till att minska 

problemet med hemlösa katter. 

 

Dock anser SVA att föreslagen lydelse (sid 21) i Förordningen om tillsyn över 

hundar och katter (2007:1240), §2 punkt 3, är otydlig vad gäller vilka katter som 

avses. I den föreslagna lydelsen §2 punkt 3, står att: En hund- eller kattägare ska 

låta märka och registrera sin hund eller katt 

 

3. inom fyra veckor från införseln, om djuret förs in i landet efter tre 

månaders ålder och inte är märkt eller registrerat. 

 

Enligt Jordbruksverkets införselregler ska alla katter som införs till Sverige vara 

ID-märkta. Det är således oklart vilka katter som åsyftas i den föreslagna texten. 
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Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektören Ann Lindberg. 

I den slutliga handläggningen har deltagit tf statsveterinären Lotta Gunnarsson 

Schütz, föredragande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Ann Lindberg 

 

 

 Lotta Gunnarsson Schütz 
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