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Jordbruksverkets kattregister öppnar 2 januari 2023 
Snart öppnar Jordbruksverkets kattregister! Det är viktigt att alla som id-märker 
katter vet vad som gäller från och med årsskiftet och att rätt information når 
kattägare redan nu. 

Innehåll: 

1. Informationsblad till kattägare. 

2. Detta gäller för registrering av katter från årsskiftet. 

3. Använd godkända chip. 

4. Försöksdjurstillstånd om du utbildar id-märkare. 

1 Informationsblad till kattägare 
Det är viktigt att kattägare som id-märker sin katt under hösten kommer ihåg att 
registrera den efter årsskiftet. Som en påminnelse kan du ge kattägaren 
Jordbruksverkets informationsblad. På bladet finns även information om 
kattregistret. 

 Informationsblad om kattregistret finns att ladda ner och skriva ut på 
Jordbruksverket.se/kattregister 

På webbplatsen kommer vi att komplettera med mer informationsmaterial under 
hösten och våren. 

De viktigaste budskapen till kattägare  
5. Alla katter ska id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister. 

Kattregistret öppnar måndagen den 2 januari 2023. 

6. Registret är lagstadgat och gäller även för katter som redan är registrerade i ett 
frivilligt register. 

7. Ägaren ansvarar själv för att registrera sin katt. Det görs i en e-tjänst på 
Jordbruksverkets webbplats och det kostar 40 kronor. Om man väljer blankett 
kostar det 100 kronor. 

2 Detta gäller för registrering av katter från 
årsskiftet 
Kattägare ska enligt lag registrera sin katt i Jordbruksverkets kattregister. Efter 
årsskiftet räcker det alltså inte att katten är registrerad i något av de frivilliga 
registren.  

http://www.jordbruksverket.se/kattregister
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Kattuppgifter som finns i de frivilliga registren kommer inte att föras över till 
Jordbruksverkets kattregister. Det beror både på juridiska och praktiska hinder. Till 
exempel hade vi ändå behövt fakturera alla kattägare vars uppgifter hade förts över 
eftersom kostnaden för registret ska delas av alla som är registrerade. Dessutom 
hade det inneburit en komplicerad process för kattägaren att verifiera överföringen 
av uppgifterna. 

Registrering från och med 2 januari 2023 
Jordbruksverkets kattregister öppnar den 2 januari 2023. Innan dess går det inte att 
registrera katter hos Jordbruksverket eftersom vi inte har rätt att lagra uppgifterna 
innan lagen träder i kraft. Från och med 2 januari 2023 går det att registrera en katt 
i Jordbruksverkets e-tjänst eller på blankett. Det går inte att registrera en katt 
genom att ringa Jordbruksverket. 

Kattägaren ska i första hand registrera sin katt i vår e-tjänst som finns på vår 
webbplats. Ägaren behöver kattens chipnummer eller tatuering för att kunna 
registrera den. 

8. E-tjänsten går att använda på mobilen.  

9. Inloggning sker med bank-id. 

10. Det är den som är inloggad i e-tjänsten som blir registrerad som ägare till 
katten. 

Kattägaren ansvarar för registreringen 
Det är kattägaren som ansvarar för att registrera sin katt. Däremot är det viktigt att 
den som id-märker en katt informerar ägaren om Jordbruksverkets kattregister och 
att det inte är samma sak som de frivilliga registren. 

11. Katter som är födda före den 1 januari 2008 omfattas inte av lagkravet. 

12. Kattungar ska märkas och registreras innan de hunnit bli fyra månader. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte 
är märkt eller registrerad. 

Engångsavgift för registreringen 
13. Det kostar 40 kronor att registrera en katt i e-tjänsten och avgiften betalas med 

kort eller swish. 

14. För en registrering på blankett kostar det 100 kronor och det betalas med 
faktura. 

15. Avgiften betalas en gång. 

16. Om katten byter ägare kostar det 40 kronor i e-tjänsten och 100 kronor på 
blankett, att uppdatera ägaren i registret. 
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Söka efter katter i registret 
Under våren kommer kattregistret att kompletteras med en publik söktjänst som 
kan användas av till exempel veterinärer och katthem för att hitta ägaren till en 
katt. För att kunna söka efter en katt behövs chipnumret eller tatueringen.  

I samband med att ägaren registrerar sin katt kan hen välja om kontaktuppgifterna 
ska visas i söktjänsten eller inte. Om kontaktuppgifterna inte visas blir det svårare 
att hitta ägaren till en upphittad katt.  

Jordbruksverket och Länsstyrelsen kan se ägarens kontaktuppgifter oavsett vilket 
val man har gjort. I ett senare skede gäller det även Polismyndigheten och 
Tullverket. 

3 Använd godkända chip 
Vi uppmanar alla som id-märker katter att använda godkända chip. Om katten är 
märkt med ett av Jordbruksverket godkända chip, uppfyller den alla krav på 
märkning för att resa till andra EU-länder. Godkända chip säkerställer även att 
chipnumren är unika och innehåller landskod för Sverige, vilket underlättar vid 
registreringen. 

En lista över godkända chip finns på följande webbsida under rubriken Katten ska 
vara id-märkt: Föra ut katter från Sverige - Jordbruksverket.se 

4 Försöksdjurstillstånd om du utbildar id-märkare 
Efterfrågan på utbildningar för id-märkare förväntas öka med anledning av den nya 
lagen om märkning och registrering av katter. För att få id-märka med chip krävs 
att man gått en av Jordbruksverket godkänd kurs. Jordbruksverket vill därför 
påminna om att de veterinärer, kliniker eller andra utbildare som praktiskt lär ut att 
chipmärka sällskapsdjur till djurvårdare och lekmän, och i sin undervisning 
använder levande djur, även måste ha försöksdjurstillstånd.  

Chipmärkning av djur räknas som ett operativt ingrepp. Om djur utsätts för 
operativa ingrepp i undervisningssyfte bedöms det enligt djurskyddslagen som 
djurförsök. För att få använda djur i djurförsök krävs det tillstånd enligt 
djurskyddslagen.  

Försöksdjurstillstånd söks hos försöksdjursenheten på Jordbruksverket. 

 Blankett: Ansökan – tillstånd försöksdjur 

Ansökan om att få en kurs för id-märkning godkänd skickas till 
djurvälfärdsenheten på Jordbruksverket.  

 djurvalfard@jordburksverket.se 

 

https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/katter/resor-och-handel-med-katter-mellan-lander/fora-ut-katter-fran-sverige#h-TillEUlander
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ansokan-tillstand-att-anvanda-forsoksdjur.html
mailto:djurvalfard@jordburksverket.se
mailto:djurvalfard@jordburksverket.se
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