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Utredning av obligatorisk ID-merking 

Departementet mottar jevnlig henvendelser med spørsmål om innføring av obligatorisk 

ID-merking av kjæledyr, med særlig vekt på hund og katt. 

 

Krav om obligatorisk identitetsmerking av hund har tidligere vært vurdert ved flere 

anledninger, sist med utgangspunkt i den økningen man så i import av gatehunder og dertil 

fare for samtidig å innføre smittsomme sykdommer som kan true folke- og dyrehelsen. Ut ifra 

de utfordringene man sto overfor og som dannet grunnlaget for vurderingen, ble det den 

gang konkludert med at tiltaket ikke var tilstrekkelig treffsikkert, og at det ikke ga en god nok 

kost/nytteverdi. 

 

Spørsmålet er imidlertid aktuelt også med utgangspunkt i andre hensyn enn folke- og 

dyrehelse, for eksempel forhold knyttet til dyrevelferd og håndheving av lov om hundehold 

(hundeloven). 

 

På denne bakgrunn ber vi Mattilsynet om å utrede et generelt krav om ID-merking og 

registrering av alle hunder i Norge. Vi ønsker en beskrivelse av hvilke formål Mattilsynet og 

andre aktører (eksempelvis politiet, tollvesenet, Norsk Kennel Klub, hundeeiere) anser at 

obligatorisk ID-merking av hund vil kunne oppfylle. Videre ønsker vi belyst hvilke fordeler en 

mulighet for sikker identifisering av alle hunder vil innebære for henholdsvis offentlige og 

private aktører, samt hvilke utfordringer det vil løse. Vi ber om at utredningen omfatter en 

kost/nyttevurdering av tiltaket. 

 

Dersom det blir aktuelt å innføre obligatorisk ID-merking av alle hunder i Norge, må det 

avklares om kravet skal hjemles i en eller flere av følgende lover; dyrevelferdsloven, 

matloven og/eller hundeloven. Vi ber Mattilsynet om å ha dialog med politiet angående 
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Side 2 
 

eventuell forankring i hundeloven for å ivareta hensyn som er viktige i politiets arbeid med 

saker som berøres av denne loven. 

 

Nasjonale krav om obligatorisk ID-merking av hund er allerede innført i de fleste EU-landene, 

inkludert Sverige og Danmark. Vi ber om at det gjøres rede for påbudene i Sverige og 

Danmark (eksempelvis når de ble innført og om kravene er gitt med bakgrunn i dyrevelferd, 

hundelov eller andre hensyn), samt hvilke erfaringer disse landene har gjort med effekt og 

håndheving. Videre ber vi Mattilsynet presentere forslag til hvem som kan eie og drifte et slikt 

register i Norge, og om det bør være offentlig eller privat. 

 

Vi ber om at en vurdering og utredning av krav om obligatorisk ID-merking av hund sendes 

departementet innen utgangen av 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Nummedal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ragna Følling Elgjo 

seniorrådgiver 
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