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Yttrande över remiss från Jordbruksverket gällande förslag 
till nya föreskrifter om registrering av hundar och katter (dnr 
5.2.16-12415/2022) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillstyrker delvis förslaget till nya föreskrifter 
om registrering av hundar och katter. Det är positivt att även märkning och 
registrering av katter regleras i föreskrift, men SLU anser att bestämmelserna för 
de båda djurslagen också behöver likriktas fullt ut. 

Generella synpunkter 

SLU konstaterar att SLU inte funnits med på Jordbruksverkets sändlista för denna 
remiss men önskar inkomma med följande synpunkter och ber att få ta del av 
liknande remisser framöver. 

De nya kraven på märkning och registrering av katter syftar bland annat till att höja 
kattens status. SLU anser att det därför är viktigt att bestämmelserna för katt blir 
likvärdiga de motsvarande bestämmelserna för hund. Detta motverkas genom att 
det i förslaget i stor utsträckning hänvisas till Förordning (2007:1240) om tillsyn 
över hundar som endast omfattar just hundar. Resultatet blir att det saknas 
bestämmelser om exempelvis vid vilken ålder en katt ska märkas, om lämplig 
metod för märkning av katt och att ägarbyte/avliden katt ska anmälas till registret. 
Av konsekvensanalysen framgår att regeringen har för avsikt att se över 
förordningen, men syftet som anges är att det görs för att utöka Jordbruksverkets 
bemyndiganden.  

Angående lämplig ålder för märkning av katt så föreslår SLU att katter ska märkas 
och registreras innan de uppnått en ålder av 12 veckor. Det överensstämmer också 
med SVERAKs krav på att katten ska vara märkt innan försäljning sker. SLU anser 
att det är av stor vikt att lag, förordning och föreskrifter som omfattar märkning av 
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hund och katt i övrigt blir enhetliga för de båda djurslagen, även de övriga i 2 § 
förordningen.  

Att anmälan om registrering ska göras till Jordbruksverket framgår redan av 3 § i 
lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

Den tidigare lydelsen i SJVFS 2018:3 om att märkning genom tatuering ska göras i 
örat bör stå kvar och utökas till att även omfatta katter. SLU instämmer med 
Jordbruksverket i att örat är den lämpligaste placeringen för tatueringen och det är 
också känt bland allmänheten att ett upphittat djur kan ha en tatuering i örat. Mot 
bakgrund av ovanstående men också för att minska risken för att tatueringar 
felaktigt görs på andra, mindre lämpliga kroppsdelar, så bör detta även fortsatt 
framgå av föreskriften. Det bör också framgå att tatueringen ska utföras i enlighet 
med bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (SJVFS 
2019:25). En sådan hänvisning kan exempelvis föras in under inledande 
bestämmelser. 

Av konsekvensanalysen framgår att myndigheter är undantagna från 
registreringskraven i samband med omhändertagande av djur trots att de formellt 
sett kan bli ägare till djuret. SLU anser att det bör framgå i föreskrifterna och att 
det bör förtydligas att myndigheten har ett ansvar att se till att ett omärkt djur blir 
märkt innan det säljs eller överlåts. 

Det är positivt att även ägarbyte ska registreras, liksom att det tydligt framgår att 
djur som lämnar landet eller avlider ska anmälas så att registret kan hållas 
uppdaterat.  

SLU anser att det bör förtydligas vad som menas med stadigvarande och föreslår 
att samma tidsfrist som gäller för hästar som vistas i Sverige för träning och tävling  
används, dvs 90 dagar. 

Jordbruksverket har tidigare uttryckt en oro för låg efterlevnad av ett krav på 
märkning och registrering av katt (Dnr 5.2.17-15153/2019): SLU anser att en bättre 
efterlevnad skulle kunna uppnås genom en mer omfattande spridning av 
information än den som nämns i konsekvensutredningen och föreslår att det görs en 
utökad plan för detta. 

Specifika synpunkter 
2 § Det framgår redan av 3 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att 
hund- och kattägare ska registrera sitt ägarskap i ett register som Statens 
jordbruksverk för. 

3 § Hänvisar till 4 § i förordningen som endast gäller hund. 
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6 § Hänvisar till 2-5 §§ som i sin tur hänvisar till förordningen som endast gäller 
hund. I övrigt är SLU positiva till att anmälan ska undertecknas med signatur eller 
e-legitimation. 

7 och 8 § Hänvisar till 4 § i förordningen som endast gäller hund. 

Angående föreskriftens ikraftträdande så ter det sig inkonsekvent att 8 § pkt 2 
träder i kraft när funktionen finns tillgänglig medan 7 § gäller från 1 januari 2023 
oavsett om funktionen finns tillgänglig eller inte. Upphävs även Föreskrifter 
(SJVFS 2018:3) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) 
om märkning och registrering av hundar så bör även det framgå. 

Beslut om detta yttrande har fattats av vicedekan Lena Lidfors efter föredragning 
av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har utarbetats av universitetsadjunkt 
Katja Lundqvist, universitetsadjunkt och doktorand Johan Lindsjö och 
universitetsadjunkt Frida Lundmark Hedman, alla vid institutionen för husdjurens 
miljö och hälsa, samt kvalificerad handläggare Elina Åsbjer vid SLU Nationellt 
centrum fördjurvälfärd  

Lena Lidfors 

  

  

Linda Ferngren 
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