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Remissvar: Föreskrifter om registrering av hundar och katter, Jordbruksverket (Dnr 

5.2.16-12415/2022) 

Sveriges Veterinärförbund ser positivt på bestämmelser om obligatorisk märkning och registrering 
av även katt.  
 
Veterinärförbundet anser att hänvisningarna till förordningen (2007:1240) om tillsyn av hundar 
bör ses över i hela föreskriftsförslaget, då man hänvisar till denna även avseende katt - trots att 
tillsynslagen endast gäller för hund.  
 
Veterinärförbundet anser att den lydelse i SJVFS 2008:41 som berör att tatueringar ska göras i 
hundens öra bör stå kvar även i den nya föreskriften, samt då även inkludera katter. I 
konsekvensutredningen nämns att Jordbruksverket ser fördelar med att tatueringen även 
fortsättningsvis görs i örat. Veterinärförbundet ser en viktig poäng i att låta bestämmelsen 
gällande just örat som tatueringsplacering finnas kvar, eftersom det internationellt sett 
förekommer även andra placeringar för tatuering av olika skäl, till exempel insidan av låret och 
under magen. Vill man säkerställa att tatueringar även fortsättningsvis placeras just i örat bör 
detta stå med i föreskriften. Veterinärförbundet föreslår vidare att det i föreskriften bör 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) (dvs under bedövning och av veterinär eller djurhälsopersonal via delegering).  
 
Veterinärförbundet har uppmärksammat att det i föreskriftsförslaget saknas tidsgräns inom vilken 
ägarbyte och död ska inrapporteras för katt (något som för hund täcks av förordningen 
2007:1240). Denna otydlighet kan komma att försämra efterlevnaden samt försvåra kontrollen av 
efterlevnaden. Veterinärförbundet föreslår att det inom föreskrifterna för katt fastslås tidsgränser 
motsvarande de som finns för hund. 
 
Dessa synpunkter har sammanställts av Veterinärförbundets Djurskyddsutskott.  
 
Med vänliga hälsningar 
Sveriges Veterinärförbund 
 
 

Magnus Rosenquist 
Förbundsdirektör 
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