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Näringsdepartementet
Landsbygdsavdelningen
103 33 Stockholm

Yttrande över departementspromemorian Märkning och registrering av katter –ett förslagoch
dess konsekvenser (Ds 2019:21), dnr N2019/02686/DL

Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) välkomnar promemorians förslag till ändring i lagen (2007:1150)
om tillsyn över hundar och katter, beträffande de nya reglerna för märkning och registrering av
katter. Detsamma gäller för förslagen till ändringar i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
(som döps om till "Förordningen om tillsyn över hundar och katter") respektive förordning om
ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Från och med 1 april 2019 är det enligt djurskyddslagen (2018:1192) uttryckligen förbjudet och
straffbart att överge ett djur. Katten är enligt SDFs erfarenhet det djur som oftast överges eller
lämnas utan tillsyn av sin ägare. För att den nya bestämmelsen ska bli meningsfull i praktiken måste
det bli möjligt för polis och länsstyrelse att identifiera ägaren till upphittade katter, vilket gör
märkning och registrering av alla katter till en nödvändighet. Detta blir än mer angeläget då katten är
det enda av våra sällskapsdjur som regelbundet rör sig fritt utomhus. SDF håller med utredaren att
möjligheten att identifiera en enskild katts ägare också höjer kattens status.

De beskrivna ekonomiska konsekvenserna anser SDF är acceptabla. Såsom utredaren konstaterar har
vissa kattägare redan frivilligt bekostat att låta märka sin katt. När det gäller övriga kattägare måste
kostnaderna för märkning och registrering räknas med om man har tagit på sig ansvaret för djuret.
Detta bidrar även till det önskade målet att höja kattens status. Dessutom blir det lättare för alla
kattägare att få tillbaka bortsprungna djur eller få besked om att deras djur blivit påkört eller skadat.

SDF anser det vara viktigt att de informationsinsatser om märkning och registrering som utredaren
föreslår verkligen utförs, såväl i samband med att reglerna ska börja gälla som fortlöpande. Inte
minst måste informationen om skillnaden mellan frivilliga register och statens register förbättras.
Kunskapen om Jordbruksverkets nuvarande hundregister är dålig hos många djurägare, med påföljd
att åtskilliga märkta hundar idag inte finns med i landets centrala register. Omvänt är många
uppgifter i hundregistret föråldrade, t ex för hundar som registreras som levande trots att de har
födelsedatum som är över 30 år gamla. Jordbruksverket som ansvarig myndighet måste förbättra
sina registerrutiner och informationsinsatser till allmänheten radikalt för att det centrala registret ska
bli mer användbart och trovärdigt för såväl hundar som katter.
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