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Betr. Remissvar – Märkning och registrering av katter – ett förslag och 
dess konsekvenser (Ds 2019:21 
 
Svenska Kennelklubbens, SKKs, grundinställning är att ID-märka och registrerade katter 
i likhet med hundar är mycket bra för god djurvälfärd. 
 
En lagstiftning bör ha en stor acceptans hos svenska folket för att fungera väl. Vi kan se 
efter 20 års lagstiftat krav på ID-märkning och central registrering av hund att 
fortfarande är det en stor andel hundägare som väljer att inte följa lagstiftningen. 
 
Då hund är SKKs huvudfokus väljer SKK i sak att avstå från att ta ställning till själva 
lagförslaget rörande katt. 
 
Men SKK vill lämna följande reflektioner och kommentarer som kan vara bra som 
komplement till vad som framförs i utredningen för ställningstagande om lagstiftning 
är bästa vägen. 
 
Utredningens förslag tar i stor utsträckning stöd i hur nuvarande lagstiftning är 
gällande hund. 
 
SKK vill dock peka på några väsentliga skillnader i förutsättningarna vad gäller hund-
respektive kattägande. 
 

 ID-märkning av hund och att man tecknade en veterinärförsäkring för sin hund 
började på 1950-talet, dvs 50 år innan lagstiftningen trädde ikraft. 
Motsvarande på katt har skett främst på 2000-talet. 
 

 Sju av tio hundar har en stamtavla från SKK och SKK har som en av sina 
tvingande regler riktade mot uppfödare att en valp ska vara ID-märkt innan den 
säljs. Mindre än 10 % av de katter som föds varje år är ID-märkta och 
registrerade med stamtavla.  
 

mailto:n.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:lisen.sjoling@regeringskansliet.se


  
Datum/Date 
2019-12-17 
 

 

 
Sida/Page 

2/3 

 

 

 Med 20 års erfarenhet från lagstiftat krav på att hund ska vara ID-märkt och 
ägarregistrerad hos Jordbruksverket kan vi se att endast 70 % av hundägarna 
följer denna lag. Nivån har i stort sett varit oförändrad under alla år som 
lagstiftningen funnits. 

 
SKK har parallellt drivit ett eget hundägarregister som kompletterar 
Jordbruksverkets. Resultatet är att över 90 % av Sveriges hundägare har ID-
märkt och registrerat sina hundar i något av dessa två register. Flertalet 
myndigheter har direkt åtkomst även till SKKs hundägarregister. 

 
 Företag begär regelmässigt från Jordbruksverket ut, som offentlig uppgift, 

samtliga ägarregistrerade hundar och publicerar dessa personuppgifter utan att 
hundägaren har möjlighet att motsätta sig denna publicering. Exempel på detta 
är Ratsit som även publicerar och säljer ekonomiska informationer med mera. 
 

 Väldigt många svenska är av den uppfattningen att det är god djurvälfärd att 
katter får röra sig fritt utomhus. Motsvarande uppfattning finns inte vad gäller 
hundar. Vårt land är lyckligt befriat från problemet med så kallade gatuhundar. 
 

 De övriga nordiska länderna har av olika skäl kommit till slutsatsen att en 
lagstiftning om obligatorisk ID-märkning och registrering av katt inte är aktuell i 
dagsläget. För hund i Sverige och Danmark finns lagstiftning om 
ägarregistrering och Finland är på gång att införa detsamma. 

 
Negativa konsekvenser som bör beaktas 

 Sveriges ca 100 katthem är redan överfyllda. Tillsynsmyndigheternas enda val 
blir att avliva friska omhändertagna katter då lagstiftningen förbjuder att de 
släpps fria. En redan hårt ansatt personalgrupp, djurskyddsinspektörerna, 
kommer bli hårt ansatt av djupt upprörda personer som inte kommer att 
acceptera skäl som att myndigheten måste spara pengar som beslutsunderlag 
för massavlivning av katter. 
 

 Idag stöds katthemmen ekonomiskt av SKKs Djur-ID genom att en viss del av 
registreringsavgiften tillförs Djurhemsförbundet som fördelar dessa medel 
bland sina medlemmar för olika investeringar och kampanjer. Denna möjlighet 
har inte en statlig myndighet. 
 

 Ett statligt ägarregister för katt innebär att det för SKK t.ex. försvinner ett 
incitament att ha vårt Djur-ID öppet för katt och även som nämnts ovan, att 
kunna stödja olika katthem. 
 

 SKKs Djur-ID är tillgängligt, med personlig service, dygnet runt årets alla dagar 
för allmänheten att söka och få hjälp med att finna ägare till upphittade katter. 
Denna väg kan man även anmäla bortsprungna katter. Motsvarande service 
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finns inte hos Jordbruksverkets ägarregister eller SVERAKs kattägarregister. 
SKKs Djur-ID är även anslutet till Europetnets nätverk med ID-märkta 
sällskapsdjur som omfattar ca 100 miljoner djur. 

 
Alternativ lösning 
En möjlig bättre lösning är att istället för att enbart förlita sig på ett statligt 
kattägarregister utnyttja de erfarenheter som finns från hund och istället för ett 
register använda flera befintliga kattägarregister. Dessa ska vara godkända av 
Jordbruksverket och uppfylla de krav som t.ex. finns gällande tillgång till register från 
olika myndigheter. 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 

 

Ulf Uddman 
VD 
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