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UDKAST
til 

bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og 
opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater

I medfør af § 18, stk. 2, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 

af 4. december 2007, som ændret ved lov nr. 499 og § 1 i lov nr. 500 af 12. juni 2009,

fastsættes:

Kapitel 1 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hold af katte som led i

1) erhvervsmæssig handel med katte,

2) erhvervsmæssigt opdræt af katte, eller

3) erhvervsmæssig drift af kattepensioner eller katteinternater, der 

efter dyreværnslovens § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt., kun må drives 

med fødevareregionens tilladelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke kattepensioner og katteinternater, 

hvor der opstaldes mindre end fire katte ad gangen.

§ 2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørel-

se erhvervelse af katte med videresalg for øje.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af katte forstås i denne bekendtgø-

relse opdræt, hvor der med anvendelse af én eller flere hankatte eller tre 

eller flere hunkatte avles tre eller flere kuld killinger årligt.

Kapitel 2 

Betingelser for udstedelse af tilladelse m.v.

§ 3. En tilladelse til virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse kan 

kun meddeles, hvis virksomheden opfylder kravene i §§ 14-22 og §§ 24-

25 samt gør det antageligt, at kravene i §§ 7-13, § 23 og §§ 26-28 vil bli-

ve opfyldt. Drives erhvervsmæssig handel med katte uden for fast forret-

ningssted, gælder kravene for det sted, hvor virksomhedens katte holdes.
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Stk. 2. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for driften af virksomhe-

den med henblik på at sikre opfyldelse af bestemmelserne i denne be-

kendtgørelse. 

§ 4. En ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om det største 

antal katte i virksomheden samt om placeringen og konstruktionen af 

virksomhedens bygninger og lokaler. Med ansøgningen skal endvidere 

følge en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte 

dele samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler.

Stk. 2. Fødevareregionen skal i forbindelse med afgørelse om tilladelse 

besigtige den pågældende virksomhed.

§ 5. Tilladelse til virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse meddeles 

skriftligt af fødevareregionen med angivelse af tilladelsens omfang, vil-

kårene og det største antal katte, der må være i virksomheden.

Stk. 2. Tilladelsen kan tilbagekaldes, jf. dyreværnslovens § 18, stk. 1, 4. 

pkt., når særlige forhold taler derfor, herunder hvis bestemmelserne i dy-

reværnsloven, i denne bekendtgørelse eller de for en tilladelse fastsatte 

vilkår ikke overholdes.

§ 6. Udvidelse eller væsentlig ombygning af virksomheden må ikke finde 

sted uden fødevareregionens godkendelse. Bestemmelserne i §§ 3-5 fin-

der herved tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3 

Almindelige bestemmelser

§ 7. Virksomheden skal sikre kattene forsvarlige forhold således, at kat-

tenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgode-

ses.

§ 8. Kun katte, der ikke tilføjer hinanden skade, må holdes sammen. Op-

står der vedvarende indbyrdes aggressioner eller stress, skal de pågæl-

dende katte adskilles.

§ 9. Katte, der på baggrund af kliniske symptomer eller diagnostisk un-

dersøgelse må antages at lide af smitsomme sygdomme eller parasitan-

greb, eller katte, som er under behandling for smitsom sygdom eller pa-

rasitter, skal isoleres i et separat rum eller fjernes fra virksomheden og 

må ikke sælges eller på anden måde overdrages.
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Stk. 2. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal virksomheden sik-

re, at katten om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig 

lidelse, eller hvis katten ikke hurtigt bedres, skal den straks tilses af en 

dyrlæge.

Stk. 3. Virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse må alene drives 

fra samme sted som veterinær virksomhed eller andre former for konsul-

tations- eller servicevirksomhed, der indebærer modtagelse af syge dyr, 

hvis det sikres, at kattene ikke udsættes for smitterisiko.

§ 10. Katte skal, inden de indføres i virksomheden, om nødvendigt be-

handles mod utøj (ektoparasitter) og indvoldsorm (endoparasitter) efter 

den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

§ 11. Katte, der indføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod kat-

tesyge og katteinfluenza, medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring

om, at de er virkningsfuldt vaccineret mod de pågældende sygdomme.

Stk. 2. Killinger, der fødes i virksomheden, skal vaccineres mod katte-

syge og katteinfluenza mindst én gang, inden de er 12 uger gamle. 

§ 12. Mad- og drikkeskåle samt kattebakker skal holdes rene.

Stk. 2. Mad- og drikkeskåle samt kattebakker må ikke placeres umid-

delbart op af hinanden.

Protokol over katte i virksomheden

§ 13. Virksomheden skal føre protokol over katte, der er i virksomheden. 

I protokollen skal indføres oplysninger om kattenes race, køn og alder 

samt eventuelle vaccinationsdatoer. For katte, der tilføres virksomheden, 

skal endvidere angives ejerens eller sælgerens navn og adresse samt da-

toen for indførelsen. Ved salg af katte skal køberens navn og adresse 

samt datoen for salget angives.

Stk. 2. Fødevareregionen og den tilsynsførende dyrlæge skal til enhver 

tid have adgang til at gennemse protokollen. 

Indretning af lokaler m.v.

§ 14. Lokaler, hvori kattene holdes, skal være indrettet og udformet på en 

sådan måde, at god hygiejnisk standard kan opretholdes. Der skal være 

adgang til rindende koldt og varmt vand til rengøring, vask og desinfek-

tion af inventar, foderskåle og andet udstyr, der har været i kontakt med 
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katte. Gulve, vægge, lofter og inventar m.v. skal være af egnede materia-

ler, så rengøring let kan foretages.

§ 15. Lokaler og udstyr skal være tilpasset kattenes fysiologiske, ad-

færdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Stk. 2. Der skal være mindst ét separat rum, hvor nyankomne, syge el-

ler tilskadekomne katte kan afsondres/isoleres, og hvor kunder ikke har 

adgang.

Opstaldning af katte

§ 16. Kattenes opholdsrum skal være forsvarligt indrettet og skal i stør-

relse og indretning tilgodese dyrenes behov for bevægelse og naturlig 

udfoldelse. Kattenes opholdsrum skal indeholde et beriget miljø, der som 

minimum består af legeredskaber, mulighed for at søge skjul og hvæsse 

kløer. Katte skal have mulighed for at udnytte opholdsrummets højde i 

flere niveauer.

Stk. 2. Når kattene opstaldes i andre bygninger end private boliger, skal 

kattene opstaldes i bure. Bestemmelserne vedrørende kattenes opholds-

rum finder tilsvarende anvendelse på kattenes bure.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at opstalde fertile hankatte i bur. 

§ 17. Opholdsrummets tag skal være tæt, og gulvet skal være uigennem-

trængeligt for vand og fugt. 

Stk. 2. Der skal findes brikse eller lignende hvileanordninger til hvile-

sted for kattene, medmindre gulvene i kattenes hvilerum er opvarmet el-

ler forsynet med tæpper.

§ 18. Kattenes opholdsrum skal indrettes således, at kattene ikke kan 

undslippe, og ingen udenforstående personer kan påføres skader.

Stk. 2. Gitre, net og andre anordninger skal være konstrueret og tilpas-

set således, at kattene ikke kan trænge gennem mellemrum, kile sig fast 

eller tilføjes skader. Materialer og befæstninger i gitre, net og andre an-

ordninger skal være tilpasset kattenes størrelse og fysiske styrke således, 

at kattene ikke kan slippe ud ved f.eks. at kradse, grave eller gnave.

§ 19. I kattenes opholdsrum skal der være adgang til direkte dagslys eller 

kunstig belysning, så kattene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. 

Lysintensiteten skal reguleres, så den ikke medfører ubehag for eller ska-

de på kattene og således, at kattene kan følge deres naturlige døgnrytme.
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§ 20. Kattenes opholdsrum skal være indrettet således, at hver kat har 

mulighed for en uforstyrret og naturlig indtagelse af foder og frisk vand. 

Stk. 2. Kattene skal til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstræk-

kelig mængde.

§ 21. Klimaet i kattenes opholdsrum skal være tilpasset kattenes behov, 

og opholdsrummene skal kunne opvarmes. Ventilation i kattenes op-

holdsrum skal være tilstrækkelig og må ikke medføre unødig træk.

§ 22. Kattenes opholdsrum skal være udformet og indrettet således, at 

tilsyn og pasning kan ske uden besvær, og således at en udvalgt kat let 

kan fanges eller håndteres, uden at de øvrige katte udsættes for unødig 

stress.

§ 23. Tilsyn skal ske mindst én gang dagligt og på en måde, så kattene 

ikke voldes unødige gener.

Stk. 2. Kattenes opholdsrum med tilhørende inventar skal holdes rene. 

Inventaret skal mindst én gang om måneden, og inden nye katte indsæt-

tes, renses grundigt og desinficeres efter den tilsynsførende dyrlæges an-

visninger.

§ 24. Kattenes opholdsrum må ikke være mindre end 1,25 m langt og 1,0

m bredt og skal opfylde følgende minimumskrav:

1) Enkelt fertil hankat: 6,0 m2.

2) Enkelt kat: 1,25 m2.

3) Op til to voksne katte: 3,0 m2.

4) Op til tre voksne katte: 6,0 m2.

5) Op til 6 voksne katte: 12,0 m2.

Stk. 2. Minimumshøjden i opholdsrummet skal være 1,80 m. 

Stk. 3. Hvis der opstaldes flere end 6 voksne katte, skal der være mindst 

1,0 m2 yderligere pr. dyr end anført i stk. 1, nr. 5.

Stk. 4. Der må ikke opstaldes flere end 10 voksne katte i et opholdsrum.

Stk. 5. Voksne katte efter stk. 1, 3 og 4, kan erstattes med killingekuld.

En voksen kat svarer til et kuld killinger. 

Stk. 6. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved midlertidig opstaldning 

og isolation i op til 14 dage.

Stk. 7. Ved opstaldning af flere katte og killinger i samme opholdsrum, 

skal der være mindst én kattebakke pr. voksen kat eller kuld killinger og 

et tilstrækkeligt antal sove- og foderpladser.
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Løbegårde

§ 25. Katte, der opstaldes i opholdsrum, der er mindre end 6,0 m2 og 1,8 

m højt, jf. § 24, skal have adgang til en løbegård, hvor de kan få daglig 

motion og frisk luft. Opholdsrum og løbegård skal tilsammen være 

mindst 6,0 m2 og 1,8 m højt. Kattenes løbegård skal indeholde et beriget 

miljø, der som minimum består af legeredskaber, mulighed for at søge 

skjul, hvæsse kløer og udnytte løbegardens højde i flere niveauer.

Stk. 2. Løbegårdene skal være forsvarligt indrettet således, at kattenes 

fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

Pasning

§ 26. Kattene skal dagligt have individuel menneskelig kontakt udover 

kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af kattene.

Stk. 2. Killinger skal, fra de er 14 dage gamle, dagligt have individuel 

menneskelig kontakt i mindst 15 minutter. Heri medregnes ikke kontak-

ten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af kattene.

Personale m.v.

§ 27. Den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, 

skal have en sådan erfaring og faglig viden, at virksomheden kan drives 

dyreværnsmæssigt forsvarligt og således, at virksomhedens kunder kan 

vejledes og rådgives om forsvarlig hold af kattene. Den eller de pågæl-

dende personer skal have den fornødne viden om

1) den gældende lovgivning om dyreværn, smittebeskyttelse for katte

og indførsel af katte,

2) katteadfærd og kattevelfærd,

3) pasning og transport af katte,

4) hygiejne, rengøring, desinfektion og affaldshåndtering,

5) ernæringslære og foderhåndtering,

6) smittebeskyttelse,

7) håndtering af katte samt

8) kattes følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress.

Stk. 2. Den eller de personer, der har det daglige ansvar for en virk-

somhed omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal have gennemført en uddannelse 

vedrørende håndtering af katte og herved erhvervet viden om emnerne 

nævnt i stk. 1, nr. 1-8, og grundlæggende viden om

1) katteracegrupper samt

2) sygdomslære og håndtering af skader.



7

Stk. 3. Justitsministeriet godkender uddannelser omfattet af stk. 2.

§ 28. Der skal til virksomheden og for dennes regning være knyttet en 

dyrlæge. Dyrlægen må ikke være ejer af eller ansat i virksomheden. 

Stk. 2. Virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser katteholdet 

mindst 4 gange årligt.

Stk. 3. Virksomheden skal over for fødevareregionen oplyse navnet på 

den tilsynsførende dyrlæge. Ved senere skift af tilsynsførende dyrlæge 

skal virksomheden underrette fødevareregionen herom.

Kapitel 4

Tilsyn og straf

§ 29. Fødevareregionen fører tilsyn med virksomheden og skal lejlig-

hedsvis foretage eftersyn, jf. dyreværnslovens § 24 a. 

§ 30. Med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder straffes den, der overtræ-

der §§ 6-28, eller vilkår fastsat efter § 3, stk. 2, medmindre højere straf er 

forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar 

efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2010. Dog træder §

27, stk. 2 og 3, først i kraft den 1. september 2012.

§ 32. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, der på tidspunktet 

for ikrafttrædelsen drives på grundlag af en tilladelse i medfør af dyre-

værnslovens § 18, stk. 1, skal opfylde kravene i bekendtgørelsen inden 3 

år efter dennes ikrafttræden. 


