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Høring over forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred  

(Videreformidling af optagne katte) 

 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til lovforslag om ændring af lov om mark- og vejfred (Videreformidling 
af optagne katte) i høring. 
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Landbrugsstyrelsen pr. mail til landbrugsloven@lbst.dk med angivelse 

af ”Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred, j.nr. 20-1517-000001” i emnefeltet, senest mandag 
den 19. oktober 2020.  
 
Lovforslagets baggrund og indhold 
Dyreinternaterne har oplevet en stigende tilgang af katte og ønsker derfor lettere adgang til at videreformidle de 
optagne katte. Internaterne registrerer og fremlyser de indleverede katte. I det omfang de fremlyste katte ikke af-
hentes efter udløbet af den eksisterende frist på 72 timer, klargøres disse til videreformidling. 
 
Regeringen vil gerne hjælpe internaterne til en smidigere sagsgang, både i forhold til tilbagegivelsen af katte med 
kendt ejer og i forhold til videreformidlingen af katte uden ejer eller uden kendt ejer.  
 
Forslaget til ændring af mark- og vejfredsloven indebærer derfor, at reglen om fremlysning i 72 timer af optagne 
dyr afskaffes for katte. 
 
Dette medfører, at fremlysningsreglerne ændres, så optagne umærkede katte fremover ikke skal fremlyses. Der-
imod vil reglen om, at ejeren af en mærket og registreret kat skal underrettes inden 24 timer efter optagelsen og 
om, at ejeren har en frist på 24 timer, regnet fra underretningstidspunktet, til at afhente sin kat, fortsat være gæl-
dende. 
 
Forslaget afskaffer dermed fremlysningspligten for umærkede katte, således at ejerskabet til disse dyr automatisk 
overgår til optageren, hvilket vil afhjælpe presset på internaterne, ligesom der herved skabes et betydeligt incita-
ment for katteejerne til at mærke deres katte. 
 
Ved at afskaffe reglen om fremlysning i 72 timer af optagne umærkede katte forventes det nuværende pres på in-
ternaterne at blive lettet væsentligt, idet umærkede katte således vil kunne videreformidles øjeblikkeligt, ligesom 
mærkede katte, som ikke afhentes, kan videreformidles, hvis ejeren ikke har reageret inden for 24 timer efter, at 
denne er blevet underrettet om optagelsen. 
 
Samlet skabes hermed et øget incitament hos katteejerne til at få mærket deres katte. 
 
For så vidt angår internaterne, vurderes forslaget at kunne medføre mindre, positive økonomiske og administra-
tive konsekvenser. 
 
Omfanget af konsekvenserne vil afhænge af antallet af katte, der optages, og af fordelingen af mærkede og umær-
kede dyr blandt de optagne katte. 
 
Ikrafttrædelse 
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. 
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Høringssvar 
Udkast til lovforslaget er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samtidig offentlig-
gjort på Høringsportalen – www.hoeringsportalen.dk. 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvar og afsenderinformation i form af afsenders navn og mail-
adresse.  
 
Høringssvar fra de ikke-ministerielle parter og høringsnotat sendes til Folketingsudvalgets orientering samtidig 
med lovforslagets fremsættelse. 
 
Eventuelle spørgsmål til udkast til lovforslaget kan rettes til Ann Raundrup Jensen pr. mail annjen@lbst.dk pr. 
telefon 20 84 57 65 eller til Kirstine Frank Jensen pr. mail kirjen@lbst.dk eller pr. telefon 20 46 33 62. 
 
 
 

Venlig hilsen 

 

Ann Raundrup Jensen  

Jordfordeling & Landbrugslov 

Landbrugsstyrelsen 
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