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REGISTRERING 
– Katt 

REGISTRERA BILLIGARE PÅ WEBBEN 

Du kan registrera din katt i en e-tjänst på Jordbruksverkets 
webbplats och betala med kort eller Swish. 

Du kan göra registreringen och hitta information om aktuell 
avgift på: www.jordbruksverket.se/kattregistret 

Om du har frågor om kattregistret kan du mejla till 
fraga@jordbruksverket.se eller ringa 0771-223 223 

Skicka blanketten till: 

Jordbruksverket 
826 84 Söderhamn 

Uppgifter om katten 
Chipnummer (sätt fast remsan med chipnumret eller skriv chipnumret) Tatuering 

Tilltalsnamn Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Färg Kön 

Hane Hona 
Kännetecken (teckning eller mönster) Raskod (se sidan 2) 

Id-märkare (veterinär eller godkänd id-märkare) 
Namn Telefonnummer 

Uppgifter om märkare saknas 

Ägare (endast en person kan vara registrerad) 
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) eller organisationsnummer Om du har fått en skyddad identitet av Skatteverket kryssar 

du i rutan skyddad identitet och skriver endast ditt Skyddad identitet 
personnummer på personuppgifterna. 

Förnamn Efternamn 

c/o-adress 

Gatuadress 

Postnummer Postort 

Kattregistrets söktjänst 
På Jordbruksverkets webbplats finns en söktjänst för kattregistret. 
Söktjänsten underlättar arbetet med att hitta ägaren till en upphittad katt. 
Godkänner du att uppgifterna om din katt eller dina katter och dina 
kontaktuppgifter visas i söktjänsten? 

Ja, jag godkänner att uppgifterna visas 

Nej, jag godkänner inte att uppgifterna visas 

Mobiltelefonnummer 

Telefonnummer (även riktnummer) 

E-postadress 

Underskrift (Kattägarens underskrift. Målsmans underskrift om du är under 18 år.) 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar när du registrerar din katt i Jordbruksverkets kattregister, för ändamålen att fastställa 
vem som är ägare till en katt samt för kontroll, statistik, information, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för 
motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet 
med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi 
behandlar om dig. 



  
 

 
 

    
   
   
   

    
   

  
   

     
   
   
  
   

     
    

   
   
   

    
     

  
     
    

   
     

   
    

    
     

  
  

   
    

     
     

    
   
   

     
     

     
     
    

  
  

     
     

   
   

Raskoder katt 
Ras Kod 
Huskatt/Bondkatt/Blandras  99 
Annan kattras 100 

Abessinier 1 
American curl  2 
Balines 3 
Bengal  4 
Bombay 46 
Brittiskt korthår 5 
Brittiskt långhår 6 
Burma  7 
Burmilla  8 
Chartreux 9 
Cornish rex  10 
Cymric  11 
Devon rex 12 
Don sphynx 13 
Egyptian mau 14 
Europé  15 
Exotic  16 
German rex 17 
Helig birma 18 
Japanese bobtail 19 
Korat  20 
Kurilean bobtail 21 
La perm 22 
Lykoi  47 
Maine coon 23 
Manx  24 
Neva masquerade 25 
Norsk skogkatt 26 
Ocicat 27 
Orientaliskt korthår   28 
Orientaliskt långhår  29 
Perser  30 
Peterbald 31 
Ragdoll 32 
Russian blue 33 
Savannah 48 
Scottish fold 34 
Scottish straight 49 
Selkirk rex 35 
Siames 36 
Sibirisk katt 37 
Singapura 38 
Snowshoe  39 
Sokoke 40 
Somali 41 
Sphynx 42 
Thai 43 
Turkisk angora  44 
Turkisk van  45 
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