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Näringsdepartementet 
  
  

Remissvar från Sveriges Veterinärförbund – Märkning och registrering av 
katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21) – komplettering till 
tidigare inskickat remissvar den 20 december 2019 

Sveriges Veterinärförbund (SVF) har tagit del av en remiss från Näringsdepartementet, 
enheten för landsbygdsfrågor (Diarienummer N2019/02696/DL) gällande märkning och 
registrering av katter och har följande synpunkter:  

• SVF anser att det är positivt att det införs lagstiftning att alla katter ska id-märkas – 
även de som är äldre än 10 år vid förordningens ikraftträdande, 

• SVF anser dock att tidsfristen för att märka alla katter födda från 2011 och senare 
senast januari 2021 är lite för kort. SVF tror att det kommer bli svårt att hinna få ut 
informationen till djurägarna och hinna märka alla katter på så kort tid, 

• SVF föreslår att en åldersgräns på 6-7 månader införs i st f den föreslagna. 
Den nya lagstiftningen föreslår att katter bör vara idmärkta före 4 månaders ålder, dvs 
samma tidsgräns som för hund. SVF anser att den föreslagna åldersgränsen är för låg 
eftersom många katter id-märks i samband med kastration, som ofta sker vid ca 6 
månaders ålder, 

• SVF anser att kontrollmyndigheten ska kunna meddela förelägganden och vite för att 
förmå en djurägare att märka och registrera sin katt/sina katter, 

• SVF anser att registrering av katter bör ske centralt i ett av Jordbruksverket upprättat 
register, 

• SVF anser att det är viktigt att det nya kravet på märkning och registrering av katt 
omfattas av information till intressenter och allmänhet. 

 
Synpunkterna på remissen har inhämtats från Sektionen för Smådjur inom 
Veterinärmedicinska rådet (VMR) och Djurskyddsutskottet, SVF och har redigerats av SVF:s 
kansli.  
 
För Sveriges Veterinärförbund, 2019-12-19; kompletteringar införda 2020-01-09. 
 
 
Torkel Ekman,   Eleonor Fredler,  
vice ordförande i VMR    ledamot i SVF:s styrelse 
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