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Kom ihåg – registrera din katt hos
Jordbruksverket efter årsskiftet!
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Från 2023 ska alla katter vara registrerade i Jordbruksverkets register.
Det gäller även om katten redan är registrerad i ett frivilligt register.
När din katt är id-märkt och registrerad blir det lättare att återförena er
om den springer bort.
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Jordbruksverkets kattregister öppnar den 2 januari 2023. Så här gör du när du ska registrera
din katt:
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•

Logga in med BankID i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.
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Logga in med BankID i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.

•

Betala med Swish eller kort. Registreringen kostar 40 kronor.
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Betala med Swish eller kort. Registreringen kostar 40 kronor.

•

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du använda en blankett, som du
laddar ner och skriver ut från vår webbplats. Den registreringen kostar 100 kronor
och du betalar med faktura.
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Kravet på märkning och registrering gäller katter födda 2008 och framåt. Kattungar ska
vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.
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Tänk på att spara chipnummer och märkarens namn. Du behöver de uppgifterna när du
ska registrera din katt.
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För mer information besök
jordbruksverket.se/kattregister
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Välkommen till oss efter årsskiftet!
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