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Yttrande – Ds 2019:21 Märkning och registrering av 
katter – ett förslag och dess konsekvenser 

Förbundet SVERAK vill härmed lämna sitt yttrande över Ds 2019:21 Märkning och 
registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser. 
 
Kort om SVERAK 

Kattförbundet SVERAK är Sveriges största kattägarförbund och sammansluter ca 
7.000 enskilda medlemmar, främst kattuppfödare men även kattägare, förbundet 
har funnits sedan 1955.  
Enligt våra regler är samtliga katter ägda av en medlem i SVERAK tvungen att 
vara märkta (chippade eller tatuerade), något som gällt sedan 2003. Viljan att 
alla katter ska vara märkta, har gjort att SVERAK år 2009 skapade ett eget ID-
register som numera används av myndigheter såsom polisen (ca 100 användare), 
registret innehåller ca 350.000 katter. 
 
Obligatorisk märkning och registrering av katt 

SVERAK delar utredarens uppfattning om att tvingande obligatorisk lag om 
”märkning och registrering av samtliga katter i Sverige” ska införas. Anledningen 
till förbundets inställning är densamma som flera andra organisationer och 
myndigheter har givit uttryck för, dvs att minimera förekomsten av hemlösa och 
övergivna katter samt minimera den okontrollerade fortplantningen.  
 
Vår uppfattning är att en obligatorisk märkning och registrering kommer att ge 
partiellt en statushöjande effekt för kattens ställning i samhället. SVERAK menar 
dock att det krävs fler insatser för att höja kattens status i samhället. Vi ser att 
det även behövs omfattande informations- och utbildningsinsatser för att öka 
kunskapen kring katten, katthållning mm för kattägaren. 
 
Informationsspridning om centralt register och katthållning i allmänhet 

SVERAK har idag ett väl upparbetat system för att löpande skicka ut information 
till ett stort antal veterinärkliniker som vi idag samarbetar med kring ID-registret.  
Vi har utöver detta ca 40 lokalföreningar som på ett effektivt sätt kan nå ut med 
relevant och aktuell information på lokal nivå både vad gäller registret men 
framför allt möjlighet att höja kunskapen om katten för dess kattägare. 
 
Uppgifter som ska finnas i ett kattregister 

SVERAK delar utredarens slutats kring vilka uppgifter som ska vara obligatoriska i 
ett framtida centralt kattregister: chippnummer/tångmärkning, kattens kön, 
ägarens personnummer med kontaktuppgifter. Övriga markörer som bör finnas i 
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ett centralt register: är kattens namn, ålder, färg, ev ras,mönster/teckning och 
födelsedatum. Allt detta ingår redan i SVERAKs ID-register som idag används av 
polisen. 
 
SVERAKs ID-register  

SVERAK har på egen hand och ideellt valt att sedan 2009 inrätta ett ID-register 
för samtliga katter och har fram tills nu erbjudit gratis registrering av katter i vårt 
register.  
SVERAK och dess medlemmar har under denna 10 årsperiod tillskjutit nära 10 
mnkr i syfte att tillskapa ett adekvat och aktuellt ID-register till gagn för katten 
och dess ägare i syfte att höja statusen och att göra det sökbart för myndigheter 
och enskilda inkl veterinärer i den händelse en katt upphittas. 
 
Vårt ID-register är sökbart online dygnet runt och året runt. 
 

SVERAKs ID-register ett obligatoriskt ID-register för katt utsedd av 
Jordbruksverket eller Regeringen 

SVERAK instämmer i att märkning och registrering ska vara obligatorisk.  
 

Vi delar inte utredarens uppfattning om att det ska vara ett nationellt hund- och 
kattregister utan anser att märkt katt ska registreras i ett av Jordbruksverket 
eller av Regeringen utsedd organisations/organisationers hund- och/eller 
kattregister.  

 
SVERAKs ID-register uppfyller de krav som utredaren ställer i Ds 2019:21. Det är 
tillgängligt via nätet att göra registrering via BankID eller via pappersanmälan.  
 
Noterbart är att dagens kattägare i stor utsträckning redan märker och 
registrerar sin katt i någon av de två stora ID-registren för katt. SVERAK förstår 
därför inte syftet med att upprätta ett tredje kattregister och menar att 
utredaren inte har kommit med något relevant motiv till varför inte något eller 
båda befintliga registren borde kunna användas även framöver på uppdrag från 
staten. 
 
SVERAK ställer sig tveksam till om statens resurser verkligen används på bästa 
sätt genom att lägga IT-utvecklingskostnader på ett nuvarande hundregister, när 
redan befintliga ID-register finns för katt som är märkt.  
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Inga statliga kostnader för ett centralt kattregister 
Till skillnad mot utredaren som föreslår att Jordbruksverkets insatser för 
information om ID-registret får hanteras inom befintlig budgetram för 
Jordbruksverket anser SVERAK att kostnaderna kan hanteras av befintligt register 
utan att staten får några kostnader varken för dess drift eller för 
informationsinsatser. SVERAKs uppfattning är att kostnader för ett centralt 
register ska bäras av kattägaren själv, dvs utan kostnad för staten. 
 
Ålder vid registrering samt övergångsregler 
SVERAKs menar att det är av vikt att kattungar märks i tid, det är speciellt viktigt 
att huskattungar tidigt märks, innan de hinner lämna modern. SVERAK föreslår 
därför att i allmänna föreskrifter ska framgå att kattungar, som får röra sig fritt 
(utom- och inomhus), bör märkas i samband med första vaccinationen dvs vid 8 
veckors ålder. SVERAK anser att, på samma sätt som för hund, märkning och 
registrering av katt ska senast vid 4 månaders ålder, vilket är i god tid innan de 
blir könsmogna.  

SVERAK menar att nuvarande kattägare bör ges rimlig tid att märka och 
registrera sin katt, vi anser därför att en rimlig tid som övergångsregel är 2 år för 
en vuxen katt, därefter ska vuxna omärkta och oregistrerade betraktas som 
hemlösa.  

 
 
För Kattförbundet SVERAK 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Annette Sjödin  Hans Boskär 
Förbundsordförande  Förbundsekonom 


