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Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om mark-og vejfred, j.nr. 20-1517-
000001 
 
Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen har den 7. september d.å. 
udsendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred i offentlig 
høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende 
bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund hilser med tilfredshed ethvert tiltag, som kan medvirke til 
at nedbringe antallet af katte i naturen. En væsentlig del heraf er at sikre, at 
ejerkatte – som krævet i loven – holdes på egen grund, og at katteejere kan gøres 
ansvarlige, hvis deres katte strejfer på andres arealer. 
 
En betingelse for, at man kan håndhæve mark- og vejfredsloven, er, at dyrene er 
mærkede og registrerede. Det er derfor jægerforbundets opfattelse, at katte 
ligesom hunde skal mærkes, registreres og bære halsbånd med kontaktoplysninger, 
og at det foreliggende ændringsforslag vil skabe et øget incitament hos 
katteejerne til at få mærket deres katte. 
 
Danmarks Jægerforbund kan støtte, at fremlysningspligten for optagne katte 
afskaffes, og at optageren umiddelbart får ejerskab til optagne ikke-mærkede 
katte. Vi ser dog en problematik i, at chipmærkede katte ikke umiddelbart kan 
erkendes som ejerkatte, hvorfor de let kan forveksles med herreløse katte.  
 
Vi skal derfor foreslå, at formuleringen i loven ændres således, at det gøres klart, 
at katte skal være SYNLIGT mærkede, for at ejeren kan bevare sine rettigheder. Vi 
foreslår derfor, at der i § 6, stk. 3. skal stå: ”Stk. 2 gælder ikke for katte, der ikke 
er synligt ejermærkede.« og i § 9, stk. 4 skal stå: ”Katte, som ikke er synligt 
ejermærkede, eller som ikke afhentes inden fristen fastsat i stk. 1, 1. pkt., 1. led, 
bliver umiddelbart optagerens ejendom.« 
 
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte ændringsforslaget. 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Niels Henrik Simonsen, Afdelingen for Politik og Kommunikation. 
Telefon: 88 88 75 08. Mail: nhs@jaegerne.dk 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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