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Utredning om merking og registrering av hunder
Mattilsynet har utreda spørsmålet om det bør innføres krav om at alle hunder skal merkes med
mikrochip og registreres. Utredninga er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
Sammendrag
De fleste hunder i Norge er i dag merka og registrerte på frivillig grunnlag. Dette gjør at både
hunder og hundeeiere kan identifiseres, hunder kan dokumenteres å være lovlig innført til Norge,
og hundeorganisasjonene kan bidra til sunn avl.
Mattilsynet er imponert over den frivillige innsatsen, men vi bør ta sikte på å få alle hunder merka
og registrert. For å oppnå dette bør det innføres krav med hjemmel i matloven og dyrevelferdsloven. Et krav om merking og registrering av alle hunder kan også hjemles i hundeloven dersom
politiet har behov for sikrere dokumentasjon av identiteten til hunder og hundeeiere i saker om
hittehunder og farlige hunder.
Staten kan opprette et nytt offentlig hunderegister for formålet eller bestemme at hundeeiere kan
oppfylle kravet i private registre. Mattilsynet belyser fordeler og ulemper ved ulike løsninger.
Mattilsynet ønsker også særskilte krav om merking og registrering av hunder i forbindelse med avl.
Vi vil komme nærmere tilbake til dette i forslaget til forskrift om avl av hund.
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1. Bakgrunnen for og arbeidet med utredninga
Landbruks- og matdepartementet ga 4. juli 2019 Mattilsynet i oppdrag å utrede et generelt krav om
merking og registrering av alle hunder i Norge. Ifølge oppdragsbrevet ønsker departementet at
utredninga avklarer
 hvilke formål obligatorisk merking av hunder kan ha
 hvilke fordeler obligatorisk merking av hunder vil innebære for offentlige og private aktører
 hvilke utfordringer obligatorisk merking av hunder vil løse
 hvilke konsekvenser (kost/nytte) et krav om obligatorisk merking av hunder vil få
 hvilke lover kravet eventuelt skal hjemles i
 hvilke krav som er fastsatt i Sverige og Danmark
Mattilsynet fikk på samme tid i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utarbeide forslag til
forskrift om avl av hund. Merking og registrering er viktige tiltak i forbindelse med avl. Vi har
utarbeida et slikt forslag og vil legge det fram for departementet så snart det blir anledning.
Hovedpunktene om merking og registrering i forslaget presenteres allerede her i denne utredninga.
Vi har innhenta informasjon fra og hatt møter med representanter for DyreID, Norsk Kennel Klub,
Norges Hundekjørerforbund og Norges Hunders Landsforbund. Vi har også fått informasjon fra
veterinærer, leverandører av veterinærmedisinsk utstyr og representanter for Den Norske
Veterinærforening, politiet og Forsvaret. Informasjon om ordninger i utlandet har vi henta fra
nettsidene til myndigheter og hundeorganisasjoner i Sverige, Danmark, Østerrike og Storbritannia.

2. Generelt om merking av dyr og tema for utredninga
Dyr kan merkes på ulike måter. Produksjonsdyr merkes vanligvis med øremerker av plast. Hester
og kjæledyr merkes vanligvis med microchip under huden. Tatovering er også en merkemetode,
men den metoden er på vei ut.1 Hunder og katter kan også merkes med informasjon i halsbånd
eller sele.
Tatovering er foreslått forbudt i forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr. Tatovering er ikke gyldig merke ved
inn- og utførsel av kjæledyr født etter 2011.
1
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Denne utredninga gjelder merking av hunder med microchip, slik at det er mulig å identifisere og
registrere dem. Slik merking kalles gjerne ID-merking, chip-merking eller chipping. I utredninga
omtaler vi det bare som «å merke» eller «merking» dersom det ikke er behov for å presisere noe
mer.
For å være identifiserende må microchipen inneholde et unikt ID-nummer2 som kan leses av hos
veterinærer, politiet, tollvesenet og andre som har elektroniske avlesere. Dersom ID-nummeret er
registrert, kan det knyttes til andre registrerte opplysninger. Det kan være opplysninger om eieren,
hunden, stamtavle, helse og andre forhold. ID-nummeret kan også brukes til å dokumentere dyrets
identitet i pass, helseattester, veterinærjournaler og andre dokumenter.
Utredninga gjelder både merking og registrering. De fleste hunder i Norge er merka og registrert i
DyreID og Norsk Kennel Klub (heretter kalt NKK). De fleste trekkhunder er derimot registrert i
Trekkhundregisteret, som drives av Norges Hundekjørerforbud. Og ikke alle de registrerte
trekkhundene er merka. Se mer om dette i punkt 3.
For produksjonsdyr og hester er det offentlige krav om merking og registrering.3 For hunder og
andre kjæledyr er det krav om merking i visse sammenhenger, men det er ikke fastsatt krav om
registrering. Ifølge gjeldende regelverk skal hunder være merka med microchip dersom
 de føres inn eller ut av Norge4
 de brukes i konkurranser5
 eieren vil bevise at hunden ikke tilhører en farlig rase6
I denne utredninga ser vi nærmere på
 omfanget av hunder som er merka og registrert i Norge
 hvordan hunder merkes og registreres
 hvorfor hundene merkes og registreres
 hvilke offentlige regler som gjelder merking og registrering av hunder
 hvilke hjemler som finnes for å fastsette ytterligere offentlige krav
 hvilke behov det er for ytterligere offentlige krav
 hvilke løsninger og konsekvenser vi ser for oss

3. Antall hunder som er merka og registrert
3.1. Antallet hunder i Norge og hvor mange av dem som er merka og registrert
Det lever i dag om lag 565 000 hunder i Norge. Tallet har vi fått oppgitt av DyreID og inkluderer
den kraftige veksten i årene 2020 og 2021. DyreID har i samarbeid med markedsanalyseselskapet
Kantar gjennomført slike målinger av hunde-populasjonen siden 2014.
Vi har ikke fått helt nøyaktige tall som viser hvor mange levende hunder som faktisk er registrert i
ett eller flere norske registre. Men vi kan anslå at det er om lag 520 000. Vi baserer anslaget på
opplysninger fra DyreID, NKK, Trekkhundregisteret og Norges Hunders Landsforbund. Dersom
anslaget er korrekt, er 92 % av hundene i Norge registrerte.
Vi har ikke tall som viser direkte hvor mange hunder som er merka med microchip. Men vi kan anta
at det tilsvarer antallet registrerte hunder. Alle hundene som er registrert i DyreID, NKK og Norges
Hunders Landsforbund, er i alle fall merka. Det kan vi ikke si like sikkert om hunder som bare er
registrert i Trekkhundregisteret. Vi må også anta at noen hunder bare er merka, men ikke registrert
noe sted.
Norge har uansett en meget høy prosentandel merka og registrerte hunder. Det har skjedd på
frivillig grunnlag og gjennom godt samarbeid mellom sentrale aktører på området. Mattilsynet er
Se punkt 4.1 om ISO-standarder for chipmerker
Se for eksempel forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe
4 Se punkt 6.1.2
5 Se punkt 6.2.2
6 Se punkt 6.3.2
2
3
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imponert over de resultatene som er oppnådd og ønsker så langt som mulig å bygge videre på det
som er etablert.
3.2. Antallet hunder registrert hos DyreID
502 500 hunder er registrert i DyreID siden 2011. Mange eiere registrerer ikke hunden som død,
men DyreID anslår at i overkant av 500 000 er levende.
DyreID anslår at om lag 96% av alle valper i Norge blir chip-merka og registrert hos DyreID i dag.
Alle hundene i DyreID er merka med microchip og registrert med navnet på og annen kontaktinformasjon om eieren. Alle som kjenner eller kan lese av nummeret på merket, kan søke opp
hunden og eieren i registeret.7
3.2.1. Antallet hunder registrert hos Norsk Kennel Klub
NKK8 har ikke tall på hvor mange hunder som er registrert hos dem. Antall registrerte hunder er
usikkert også fordi mange eiere ikke registrerer at hundene dør. DyreID oppgir at NKK-hunder
utgjør om lag 60 % av den totale populasjonen for hund, noe som tilsier om lag 339 000 hunder.
NKK og DyreID samarbeider om merking og registrering. Så alle hundene i NKK er merka med
microchip og registrert hos DyreID. Hundene og eierne er ikke søkbare i NKK sitt register. Det må
gjøres hos DyreID.
Fra 1980 til 2021 er det registrert 1 086 395 valper hos NKK. 37 376 valper ble registrert i 2021,
fordelt på 7 589 valpekull. NKK anslår at de registrerer 50 % av valpene som fødes i Norge, men
dette er et høyst usikkert anslag.
I perioden 2000 til 2021 registrerte NKK 45 872 importerte hunder. 31 719 av disse var fra
Skandinavia, og 14 153 hunder kom fra andre land.
Resten av hundene i NKK er blandingshunder, hunder som ikke er anerkjent av NKK som
rasehunder, og rasehunder som ikke registreres som rasehund. Disse hundene er registrert i det
såkalte NOX-registeret.
3.2.2. Antallet hunder registrert i Trekkhundregisteret
43 6479 hunder er per dags dato registrert i Trekkhundregisteret. 3979 av disse er registrert som
døde etter melding fra eierne. 1887 av de resterende anslås å være døde ut fra oppgitt fødselsår.
Disse omtales som «udødelige hunder» i statistikken fra registeret. Hundekjørerforbundet har ikke
gitt oss mer oppdaterte tall på hvor mange av de registrerte hundene som er i live.
7262 hunder er oppgitt med chip-nummer i Trekkhundregisteret. Vi har ikke fått opplysninger om
hvor mange hunder som er merka uten at chip-nummeret er oppgitt i registeret.
3.2.3. Antallet hunder registrert hos Norges Hunders Landsforbund
Om lag 13 000 hunder er registrert hos Norges Hunders Landsforbund.10 Heller ikke de har
oppdaterte tall på hvor mange av disse hundene som er i live. Ifølge organisasjonen er de fleste
hundene også registrert hos DyreID. Noen er også registrert hos NKK.

4. Hvordan hunder merkes og registreres i dag
Her ser vi på hvilke standarder chip-merker produseres etter og hvordan og på hvilke vilkår de
omsettes. Videre ser vi på hvordan selve merkinga foregår og hvordan hundene blir registrert hos
DyreID, NKK, Trekkhundregisteret og Norges Hunders Landsforbund.

Finn ditt dyr i databasen (dyreid.no)
Norsk Kennel Klub - Forside (nkk.no)
9 Trekkhundregisteret
10 Hjem (norgeshunder.no)
7
8
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4.1. Produksjon av chip-merker
The International Organization for Standardization (ISO)11 har fastsatt standarder for produksjonen
av chip-merker til dyr.12 ISO 11784 regulerer hvordan ID-nummeret i chipen skal bygges opp.
Nummeret skal blant annet ha plass til en landkode etter ISO 3166.13 Chip-merket kan dermed
indikere hvor dyret kommer fra eller er merka. Norge har landkode nummer 578.
ISO 11785 spesifiserer hvordan senderen i chipen aktiveres og hvordan informasjonen på chipen
blir overført til mottakeren (avleseren). Vi går ikke nærmere inn på det.
Chipmerkene må være produsert i samsvar med ISO-standardene for å oppfylle offentlig regelverk
som krever merker av en slik standard. Et eksempel på et slikt krav finner vi vedlegg II til
forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr.
Men det blir også produsert og omsatt chipmerker som ikke oppfyller standardene, for eksempel
chipmerker uten landkode. I stedet for landkoden starter nummeret i disse chip-merkene vanligvis
med 900.
4.2. Valper i DyreID - den vanlige måten å merke og registrere hunder på
De fleste hunder i Norge chip-merkes som valper og registreres i DyreID. Dersom valpene er
rasehunder, registreres de også vanligvis i NKK.
Det vanlige for rasehunder er at oppdretteren først registrerer valpekullet hos NKK.14 Dette gjøres
før valpene er chip-merka. Oppdretteren føres opp som eier i første omgang. Registreringa koster
vanligvis 587 kroner pr. valp for medlemmer i NKK og 1174 kroner pr. valp for ikke-medlemmer.
Kullet får et felles registreringsnummer i NKK.
Når valpene nærmer seg 8 uker, tar oppdretteren hele valpekullet med til veterinær. Der får hver
valp sitt chip-merke. Normalt får valpene også vaksine og helsesjekk, og helseattest som følger
valpen ved salg. Veterinæren sørger for at valpene registreres i DyreID. Det skjer enten direkte via
journalsystemet eller ved å fylle ut skjema på nettsidene til DyreID. For valper som fra før er
registrert i NKK, kobles da chip-nummeret til hver valp til kullets registreringsnummer.
Veterinæren kjøper chip-merkene på forhånd fra firmaer15 som selger veterinærmedisinsk utstyr i
Norge. Leverandørene krever inn ei såkalt «avgift» på 260 kroner (uten merverdiavgift) til DyreID
fra veterinærene for hvert chip-merke. Beløpet er en del av prisen veterinærene betaler for chipmerkene. Så overfører leverandørene beløpet til DyreID. Inntekten fra dette deles mellom DyreID
og NKK.
Leverandørene gir veterinærer og dyreklinikker oversikt over solgte chip-merker. Alle solgte chipmerker verifiseres og er sporbare hos DyreID. Det gjelder også chip-merker som ikke settes inn
med forutsetning om at hunden skal merkes i DyreID.
Etter at hundene er merka, krever veterinærene inn «avgifta» til DyreID som en del av betalinga for
merkinga.
Ifølge DyreID og Den Norske Veterinærforening fungerer dette som en etablert rutine. Siden
registeret starta i 1994 har det vært forståelse for at ID-merking har lite for seg uten en sentral
registrering. DyreID viser til at de har avtaler om ordninga med de som leverer chip-merkene.
Beløpet som kalles «avgift», er ikke en offentlig avgift. Det er et privat vederlag til DyreID for
tjenesten registrering. Veterinærene tilbyr merking og registrering i DyreID mot det innkalkulerte
vederlaget som ei pakke-løsning til hundeeierne. De aller fleste hundeeiere aksepterer dog betaler
for dette. På den måten går vederlaget for registreringa rutinemessig fra hundeeierne til DyreID via
veterinærene og leverandørene av chip-merkene.
ISO - International Organization for Standardization
ISO 11784 and ISO 11785 - Wikipedia
13 List of ISO 3166 country codes - Wikipedia
14 Kullregistrering - Norsk Kennel Klub (nkk.no)
15 For eksempel Jan F. Andersen AS (JFA), KRUUSE, Akselsens Agenturer AS og Virbac Norge
11
12
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Vi har sett på hvor mye det koster å chip-merke et valpekull på 5 valper etter det etablerte
systemet hos 4 tilfeldig utvalgte dyreklinikker og veterinærkontor i Oslo-området.16 Vi har ikke gjort
en større undersøkelse for hele landet. Prisen hos de utvalgte varierer fra (895 x 5 =) 4125 kroner
til (1886 x 5 =) 9430 kroner. Prisen for helsesjekk og vaksinering kommer i tillegg. Det fremgår ikke
av prislistene om det gis rabatt for valpekull eller ved flere behandlinger i samme konsultasjon.
4.3. Merking uten registrering i DyreID
Det er frivillig å registrere hunder i DyreID. Men for å unngå å bli registrert i DyreID etter den
etablerte rutinen, må hundeeieren aktivt kreve at veterinærene ikke gjør det. Ifølge DyreID kan
hundeeieren da kreve vederlaget tilbake fra DyreID. Alternativet er å få bestilt chip-merker som
leverandørene ikke krever inn «avgift» for. Ifølge DyreID og Den Norske Veterinærforening er det
fullt mulig å bestille slike chip-merker med norsk landkode.
Opplysninger fra Norges Hundekjørerforbund og leverandører av chip-merker tyder på at det ikke
er så enkelt å få satt inn chip-merker med norsk landkode uten krav om vederlag fra DyreID. Ifølge
Hundekjørerforbundet ønsker mange hundekjørere heller å registrere seg i Trekkhundregisteret
enn i DyreID. Det har sammenheng med pris og med at mange ikke ser behov for å merke
trekkhunder som valper. Siden det oppleves som vanskelig å få chip-merke via veterinær, kjøper
forbundet selv inn chip-merker, men uten landkode. Disse chip-merkene selges videre til
hundeeierne, som tar merkene med til veterinær for å få merka hundene. Vi oppfatter dette som
uavklart og vil se nærmere på praksisen.
4.4. Mer om betingelser for registrering i Norsk Kennel Klub
Alle slags hunder kan registreres hos NKK, men det er bare rasehunder som kan registreres som
valpekull og få stamtavle, registreringsbevis som rasehund og delta på utstillinger arrangert av
NKK. Begge foreldredyra må være chip-merka for at valpekull skal kunne registreres.
Hunder som ikke kan eller ønskes registrert som rasehund, kan registreres i det tidligere omtalte
NOX-registeret. Disse hundene får adgang til å delta i aktiviteter som agility, karaktertest og
brukshundprøver med nordisk program.
Alle hunder må være chip-merka for å registreres i NKK.
4.5. Betingelser for registrering i Trekkhundregisteret
Alle slags hunder kan registreres i Trekkhundregisteret. Hundene kategoriseres etter raser og
blandingstyper, men dette har ikke noe å si for hvordan hundene skal registreres og hva registeret
kan brukes til.
Det er ikke krav om at hundene er chip-merka. Men det er mulig å legge inn chip-nummer.
Hundeeierne kan selv registrere hundene, og det er gratis.
Det er ingen obligatoriske opplysninger. Men dersom man registrerer valper under 18 måneder,
må man legge inn opplysninger om foreldre. Ved å legge inn slike opplysninger registreres det
slektslinjer i registeret, som kan brukes til avlsformål.
Det er mulig for alle å søke fritt i registeret. Hunder kan søkes opp på navn, nummer og mange
andre opplysninger.
4.6. Betingelser for registrering i Norges Hunders Landsforbund
Norges Hunders Landsforbund17 (NHL) tilsvarer på mange måter NKK, bare i et mindre format.
Den vesentlige forskjellen er at NHL tilbyr registrering med stamtavle for hunder av raser og
varianter som NKK ikke anerkjenner. Det gjelder for eksempel amerikansk bulldog og trefarga
puddel. NHL tilbyr også registrering med stamtavle av de vanlig anerkjente rasene og registrering
av blandingshunder for adgang til ulike aktiviteter.
16
17

Petrus, Empet Ullevål, Sørum og Fet veterinærkontor og Evidensia Oslo Dyresykehus
Hjem (norgeshunder.no)
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Hundene må ha chip-merke for å bli registrert i NHL. De fleste hundene er også registrert i DyreID,
men uten det samarbeidet med DyreID som NKK har. Valpekull registreres på tilsvarende måte
som i NKK.

5. Hvorfor hunder merkes og registreres frivillig i dag
Merking og registrering av hunder innebærer mange fordeler for hundeeiere, oppdrettere og
hundeorganisasjoner. Disse fordelene utgjør antakelig mye av årsaken til at så mange av hundene
her i landet allerede er merka og registrert uten at det i dag er et offentlig krav.
5.1. Etablert system
DyreID har som nevnt etablert et system for rutinemessig merking og registrering. Dette systemet
følges av svært mange og er nok i seg selv mye av årsaken til den høye oppslutningen. De fleste
oppdrettere og hundeeiere tenker nok at dette er en god ordning og den vanlige måten å gjøre det
på.
5.2. Lett å finne eier til hunder på avveie
De fleste hundeeiere frykter å miste hundene sine. Og det kan være vanskelig å finne igjen en
savna hund som ikke er merka og registrert. Vi antar at dette motiverer mange til å kjøpe hunder
som allerede er forsvarlig merka og registrert, og få dem omregistrert når de skifter eieren.
Den som finner en hund uten opplysninger om eieren på halsbånd eller sele, kan altså ta hunden
med til politiet eller en veterinær for å finne ut om den har chip-merke. Chip-nummeret kan så
brukes til å søke opp eieren og eierens kontaktopplysninger i registeret. Dette er betinga av at
chip-nummeret er registrert, at opplysningene om eieren er oppdatert, og at registeret er åpent og
mulig å søke i for den som leser av microchipen. Både DyreID og Trekkhundregisteret er mulige å
bruke som søkeregistre.
DyreID anslår at rundt 10 000 hunder blir borte fra eieren i løpet av året. Rundt halvparten av de
savnede hundene kommer til rette ved hjelp av av chip-merking og registrering. Mange hunder
kommer også til rette på grunn av at hunden har eieropplysninger i halsbåndet eller selen, eller at
eieren varsler lokale grupper på Facebook.
5.3. Tillit til oppdretterne
At oppdrettere selger valper ferdig chip-merka og registrert, oppfattes antakelig av de fleste
potensielle kjøpere som god service og et tegn på kvalitet og seriøst oppdrett. Å annonsere med at
valpene leveres chip-merka og eventuelt registrert, er etter vår erfaring blitt ganske vanlig, i fall for
hunder som selges som renrasa. Mange valpekull av blandingsrase annonseres også som merka,
men de annonseres ikke like ofte som registrert.
5.4. Stamtavle og adgang til organisert avl
NKK og Norges Hunders Landsforbund tilbyr hundeeierne stamtavler for hver hund. Norges
Hundekjørerforbund tilbyr slektslinjer i Trekkhundregisteret. Organisasjonene lager stamtavlene og
slektslinjene ved å koble opplysninger om identitet og slektskap for de registrerte hundene.
Organisasjonene legger i ulik grad til rette for avl. Men at hundene er merka og registrert, er en
felles betingelse for adgang til den organiserte avlen.
5.5. Bedre helsekontroll
Veterinærer kan registrere klinisk forekomst av antatt arvelige sjukdommer i NKKs hundedatabase,
Dogweb.18 Hensikten med systemet er å lage et avlsverktøy der flest mulig diagnoser blir registrert
og gjort tilgjengelig. NKK oppfordrer alle hundeeiere om å be veterinærene registrere arvelig klinisk
sjukdom i Dogweb.
At hundens identitet kan legges inn i veterinærjournalen, er viktig for å kunne rapportere
sjukdommer og genetiske egenskaper. PyramIDion19 er en diagnoseplattform som eies av DyreID
18
19

NKK Dogweb
Pyramidion
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og er utvikla i samarbeid med veterinærer og Den Norske Veterinærforening. Her kan veterinærer
registrere diagnoser på dyr som er chip-merka.
5.6. Adgang til utstillinger og andre aktiviteter
Merking og registrering kreves for å kunne delta på organisasjonenes utstillinger, kåringer, prøver
og andre aktiviteter. Dette gjelder både rasehunder og blandingshunder.
5.7. Identifisert service- eller tjenestehund
Tjeneste- og servicehunder er verdifulle og har helt spesielle evner og oppgaver som andre hunder
ikke har. Det er derfor særskilt viktig å få merka og registrert disse hundene.
Samtlige av Forsvarets tjenestehunder er merka og registret i DyreID. Ifølge opplysninger fra
Forsvaret gjelder dette antakelig også tjenestehunder i politiet og tollvesenet. Vi har ikke undersøkt
dette nærmere, men vi antar at alle tjeneste- og servicehunder er identifisert og behørig registrert.

6. Offentlige krav om merking og registrering av hunder
Hester og alle produksjonsdyr som storfe, svin, sau og geit skal merkes. For storfe er det i tillegg
krav om offentlig registrering. Hest kommer vi tilbake til i punkt 6.1.2.3. Kravene om dette er
fastsatt i forskrifter om merking og sporbarhet.20 Det primære formålet med forskriftene er trygg
mat og god dyrehelse. Men merking og registrering gir også dyreholderen mer kontroll over
dyreholdet og dermed bedre mulighet til å sikre dyra god velferd.
For hunder og andre kjæledyr er det krav om merking bare i visse sammenhenger og ingen krav
om registrering. Nedenfor ser vi nærmere på hjemler for forskrifter om merking og registrering, de
gjeldende reglene om merking av hund, og behovet for ytterligere krav om merking av hund og
krav om registrering av hund.
6.1. Merking og registrering av hunder for god dyrehelse
6.1.1. Hjemmel for offentlig krav av hensyn til dyrehelsa
Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) inneholder ikke
bestemmelser med krav om at hunder eller andre dyr skal merkes og registreres. Men loven har
bestemmelser som gir hjemmel til å forskriftsfeste slike krav.
Matloven § 7 gir hjemmel til å kreve registrering av opplysninger. Paragrafen gjelder bare
virksomheter, ikke privatpersoner. Hjemmelen kan derfor ikke brukes til å stille krav overfor vanlige
hundeeiere, bare kommersielle hundeoppdrettere og andre som driver næringsvirksomhet med
hund.
§ 10 gir hjemmel til å kreve merking. Også denne paragrafen er begrensa til virksomheter og
handler om merking av produkter for å informere forbrukere og andre mottakere. Det er derfor
tvilsomt om paragrafen gir hjemmel til å kreve at hunder merkes.
§ 11 om sporbarhet er derimot mer omfattende og relevant som hjemmel. Paragrafen er ikke
begrensa til virksomheter. Merking og registrering av hunder vil gjøre det mulig å finne ut hvem
som eier hunder, og hvor de kommer fra. Hundene blir dermed sporbare.
§ 12 bokstav c gir hjemmel til å forskriftsregulere innførsel og utførsel av dyr og annet som loven
omfatter. Krav om at hunder skal være merka med microchip ved grensepassering, er hjemla i
denne bestemmelsen.
§ 19 gir hjemmel til å forskriftsfeste regler om dyrehelse, men inneholder lite konkret om merking
og registrering av dyr.
§ 29 gir Mattilsynet hjemmel til å opprette eller knytte til seg dataregistre. Det betyr at Mattilsynet
kan etablere et hunderegister for å gjennomføre krav om registrering av hensyn til dyrehelsa.
Forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, forskrift 10. mai nr. 482 om
sporbarhet av svin og forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe
20
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Mattilsynet kan med hjemmel i § 29 også knytte seg til eksisterende registre som DyreID etter
avtale med eierne.
6.1.2. Gjeldende offentlige krav av hensyn til dyrehelsa
6.1.2.1. Inn- og utførsel
Merking med microchip21 er et vilkår for å kunne føre hunder inn og ut av Norge. Microchipen skal
oppfylle ISO 11784 og 11785. Men det er ikke krav om at chip-nummeret inneholder en landkode.
Hunden skal merkes før den blir vaksinert mot rabies og eventuelt behandla mot revens
dvergbendelorm. Nummeret på chip-merket skal stå i dokumentene som skal følge hunden ved
grensepassering.
For ikke-kommersiell inn- og utførsel av hunder mellom Norge og andre EØS-land følger kravet om
merking av artikkel 6 bokstav a, artikkel 17 nummer 1 og vedlegg II i kjæledyrforordninga.22 For
ikke-kommersiell innførsel av hunder fra land utenfor EØS-området følger kravet om merking av
artikkel 10 nummer 1 bokstav a og artikkel 17 nummer 1. Kjæledyrforordninga er gjennomført i
kjæledyrforskriften.23
For kommersiell inn- og utførsel av hunder mellom Norge og andre EØS-land følger kravet om
merking av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om handel med dyr § 12 første ledd nummer 1.
For kommersiell innførsel fra land utenfor EØS-området følger merkekravet av forskrift om handel
med dyr § 21.
For utførsel til land utenfor EØS-området følger merkekravet av mottakerlandets regelverk.
6.1.2.2. Nye krav i forbindelse med ny dyrehelseforordning (AHL)
Det blir ikke innført nye krav om merking og registrering av hund i forbindelse med AHL. Men det
kommer et krav om godkjenning og registrering av virksomheter som driver med hund. Kravet
følger av forordning (EU) 2019/2035.
Det kan være vanskelig å avgjøre om en hundeoppdretter bare kjæledyreier, eller om aktiviteten er
så omfattende og kommersiell at oppdretteren må regnes som næringsdrivende. Dette skillet har
betydning i mange sammenhenger og er noe vi må se nærmere på.
6.1.2.3. Til sammenligning - Nasjonalt hesteregister
Til sammenligning nevner vi også de gjeldende kravene om merking og registrering av hester i
Nasjonalt hesteregister. Kravene følger av hestepassforordninga24, som er gjennomført i forskrift
28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av hestedyr.25
Ifølge hestepassforordninga skal hester i EØS-området følges av et hestepass, være merka med
microchip, og være registrert i en database hos passutstedende organ og et sentralt nasjonalt
hesteregister.
Nasjonalt hesteregister26 er etablert og driftes av Norsk Hestesenter på Starum. Alle hester som
oppholder seg i Norge i mer enn 30 dager, skal registreres i Nasjonalt hesteregister. Hester med
norsk pass kommer automatisk inn i hesteregisteret. Hester med pass fra utlandet må tilleggsregistreres i den respektive organisasjonen i Norge.
Norge og Mattilsynet ønsker med Nasjonalt hesteregister å ha oversikt over alle hester i Norge for
å hindre smittespredning ved eventuell smittsom hestesjukdom. I tillegg til opplysning om hvor

En lett leselig tatovering som er påført hunden før 3. juli 2011, er et gyldig alternativ til microchip.
Forordning EU nr. 376/2013
23 Forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
24 Forordning (EU) nr. 2015/262
25 Hestepass og helsekort | Mattilsynet
26 Nasjonalt hesteregister - STIFTELSEN NORSK HESTESENTER (nhest.no)
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mange hester som finnes i Norge, gir det også opplysninger om hvilke hester som kan slaktes og
være egna til menneskemat.
Hesteeierne får tilsendt chip-merke med landkode fra sitt passutstedende organ. Hesteeieren får
sin veterinær til å merke hesten.
6.1.3. Behov for ytterligere krav av hensyn til dyrehelsa
Mattilsynet mener det er behov for krav om merking og registrering av alle hunder. Dette bør
omfatte krav om at
 norsk-fødte hunder chip-merkes med norsk landkode 578
 valper chip-merkes og registreres før 8 ukers alder eller før de leveres til ny eier
 eiers navn og kontaktinformasjon registreres
 eierskifte og hundens død registreres
6.1.3.1. Behovet for å vite hunders opprinnelsesland
En sikker identifisering av dyret er viktig for å vite dyrets opprinnelse. Dyrets opprinnelse er viktig
for sporing og for å kartlegge eventuelle helsedata.
AHL stiller ikke krav om at microchipene skal ha aktuell landkode. Det er heller ikke et krav om
registrering av valper i nasjonal base etter fødsel. Dette svekker sporbarheten når dyr forflyttes
over landegrensene. Noe som igjen kan utgjøre en helserisiko for både folk og dyr.
Et eventuelt krav om at norskfødte valper skal merkes med norsk landkode vil vise at hunden er
født i Norge. Uten et krav om bruk av spesifikke landkoder vil ikke dyret kunne spores til et
opprinnelsesland. Med bruk av 900-chiper er det mulig å «skjule» hvilket land dyret kommer fra.
Alle som håndterer hunder; både veterinærer, politiet og tollvesenet, vil ha stor nytte av å kunne
fastslå om hunden har norsk opprinnelse. Dette krever bruk av norsk landkode ved chip-merking i
Norge. Da blir det lettere å vurdere risiko for at en hund er bærer av alvorlige smittestoffer som
rabies og revens dvergbendelorm. Det vil også gjøre det lettere å avdekke og håndtere irregulær
innførsel.
Hittehunder uten chip, eller med 900-chip og uten registrerte opplysninger, utgjør en helserisiko for
personer som håndterer dyret. Dette fordi vi ikke kan fastslå hvilket land hunden kommer fra.
Hunden kan komme fra hvor-som-helst i verden. Uten registrerte opplysninger er det heller ikke
mulig å vite hvem som er eier av dyret.
Et krav om at alle hunder skal være merka med microchip som oppfyller ISO-standardene, vil gjøre
det lettere å avsløre hunder som er tatt ulovlig inn i landet. Det er særlig viktig at det blir et tydelig
krav om at chip-merkene skal ha landkode. Hunder som merkes i Norge, bør merkes med norsk
landkode.
Dagens bruk av chip-merker uten landkode gir Mattilsynet lite grunnlag for å vurdere om hunden
kan være smugla inn. Et krav som nevnt vil gi oss et langt bedre grunnlag for offentlig kontroll med
dette.
6.1.3.2. Behovet for å overvåke sjukdommer hos hund
Dersom hunder er registrert, vil Mattilsynet kunne motta meldinger om forekomst av smittsomme
dyresjukdommer direkte fra registeret. DyreID samler i dag diagnoser fra over 400 dyreklinikker i
landet. Dette vil gi oss en forståelse av forekomst og tilstedeværelse av slike sjukdommer som vi
ikke har i dag, selv om sjukdommene allerede er meldepliktige.
6.2. Merking og registrering av hunder for god dyrevelferd
6.2.1. Hjemmel for krav om merking og registrering etter dyrevelferdsloven
Dyrevelferdsloven inneholder ikke bestemmelser med krav om at hunder eller andre dyr skal
merkes og registreres. Men loven gir hjemmel til å forskriftsfeste slike krav.
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Dyrevelferdsloven § 10 annet ledd gir hjemmel til å forskriftsfeste krav om merking og registrering
av hunder og andre dyr. Kravene kan gjelde alle hunder eller begrenses til hunder i visse
sammenhenger. Formålet med kravene må være god dyrevelferd.
§ 23 om dyrs levemiljø gir dyreholderen plikt til blant annet å et gi dyra et levemiljø som bidrar til at
de er trygge. Med hjemmel i § 23 tredje ledd kan det forskriftsfestes krav om hva som skal gjøres
for å gjøre dyra trygge. Merking og registrering kan bidra til trygghet for dyra, og krav om slike tiltak
kan dermed også hjemles i § 23.
§ 25 om avl gir dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber plikt til å bidra til sunn
avl. Tredje ledd gir hjemmel til å fastsette forskrifter om avl av dyr. I forskriftene kan det stilles krav
om tiltak for å oppnå sunn avl og god dyrevelferd i tråd med prinsippene i § 25 første og annet
ledd. Merking og registrering av dyr er nødvendige tiltak i organisert avlsarbeid. Det kan derfor
stilles krav om det i forskrifter med hjemmel i § 25.
§ 26 gjelder blant annet bruk av dyr i konkurranser. Annet ledd gir hjemmel til å fastsette forskrifter
om slike aktiviteter. Merking og registrering av dyr er relevante tiltak for å sikre god velferd for dyr i
konkurranser. Det kan derfor stilles krav om det i forskrifter med hjemmel i § 26.
§ 36 gir Mattilsynet hjemmel til å opprette eller knytte til seg dataregistre. Det betyr at Mattilsynet
kan etablere et hunderegister for å gjennomføre krav om registrering av hensyn til dyrevelferden.
Mattilsynet kan med hjemmel i § 36 også knytte seg til eksisterende registre som DyreID og
Trekkhundregisteret etter avtale med eierne.
6.2.2. Gjeldende krav om merking av hensyn til dyrevelferden
Hunder som meldes til og brukes i konkurranser, skal være merka slik at hundene kan
identifiseres. Det følger av forskrift 9. desember 2020 nr. 2647 om velferd for hest og hund § 9
første ledd. Bestemmelsen er gitt med hjemmel i dyrevelferdsloven § 10 og § 26.
Det er ikke forskriftsfesta ytterligere krav om merking av hunder med hjemmel i dyrevelferdsloven.
Det er ikke forskriftsfesta noen krav om registrering av hunder med hjemmel i dyrevelferdsloven.
6.2.3. Behov for krav om merking og registrering av hund for god dyrevelferd
6.2.3.1. Merking og registrering for sunn avl av hunder
Organisert og planlagt avl av hunder er ikke mulig uten å vite identiteten og arvelige egenskaper til
de hundene som reproduseres. Jo flere hunder som kan identifiseres og knyttes til opplysninger
om arvelige egenskaper, desto bedre er grunnlaget for å drive sunn hundeavl.
Mye av grunnlaget kan oppnås gjennom at eierne frivillig merker hundene sine og registrerer dem
hos organisasjoner som oppretter stamtavler og ellers legger til rette for avlen. Dette har vi
beskrevet i punkt 4.
Problemer i raser som engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel27 har vist at det er behov
for mer organisert og målretta avl enn det som i dag skjer på frivillig basis. For å kunne oppnå en
tilstrekkelig positiv utvikling av raser med særlige problemer og generelt skjerpe innsatsen for sunn
avl, er det nødvendig å forskriftsregulere avl av hund.
I ei avlsforskrift bør det blant annet stilles særskilt krav om at hunder skal være merka og registrert
hos en hundeorganisasjon for å kunne brukes i avl. Dermed kan organisasjonene koordinere all
hundeavl i Norge og sikre at hunderasene utvikles effektivt i riktig retning.
Det kan være ei stor belastning for tisper å få valpekull for tidlig, for ofte eller for sent i livet. For å
avgjøre om ei tispe er for ung eller for gammel til å brukes i avl, må tispa være merka og registrert
med fødselsdato. For å avgjøre om ei tispe får for mange kull, må valpekullene registreres.
Mattilsynet ønsker å stille krav om dette i avlsforskrifta.
27
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Vi vil komme nærmere tilbake til dette temaet i forslaget til forskrift om avl av hund.
6.2.3.2. Merking og registrering for hundenes trygghet
Krav om merking og registrering øker sjansen for at hunder på avveie identifiseres og føres tilbake
til eierne sine. Dette vil skape større trygghet og bedre velferd for hundene. Sånn sett er merking
og registrering tiltak for å unngå fare for unødige belastninger etter dyrevelferdsloven § 3, hindre at
hunder etterlates i hjelpeløs tilstand etter § 14, og bidra til trygt levemiljø for hunder etter § 23.
Forutsetninga for tryggheten er at eierens navn og kontaktopplysninger registreres, og at
opplysningene i registeret er lett tilgjengelige for alle. Opplysningene kan gjerne registreres hos
private organisasjoner og virksomheter.
Hensynet til hunders trygghet taler for at det er behov for krav om merking og registrering av alle
hunder.
6.2.3.3. Bedre offentlig kontroll med velferden for hunder
Mattilsynet har inspeksjonsrett på ethvert sted det befinner seg dyr. Dette gjelder også i private
hundehold. I tillegg til å følge opp bekymringsmeldinger kan vi selv gå på risikobaserte
inspeksjoner. Utfordringa er at vi ikke vet hvilke husstander som har hunder. Med en meldeplikt til
Mattilsynet, eller åpne registre hvor vi kan trekke ut opplysninger om eiere og eieres adresse, kan
Mattilsynet på en enklere måte enn i dag kan få oversikt over husstander med hund.
Åpne registre med opplysninger om identifiserte hunder og deres eiere kan være nyttige for
Mattilsynet. Vi kan ha behov for opplysninger hvem som eier hunden og hvor den kan befinne seg.
Det kan også være nyttig å innhente nærmere opplysninger om hundens alder, rase og helse.
Mattilsynet kan kreve utlevert opplysninger i konkrete saker,28 men det er lettere å innhente
tilgjengelig informasjon fra åpne private registre eller et offentlig hunderegister.
Hensynet til Mattilsynets kontroll med dyrevelferden taler for at det er behov for krav om merking
og registrering av alle hunder.
6.3. Merking og registrering av hunder for sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden
6.3.1. Hjemmel for krav om merking og registrering etter hundeloven
Private organisasjoner kan etablere og drive register og merkeordninger for alle hunder. Dette
følger av lov 4. juli 2003 om hundehold (hundeloven) § 13 første ledd.
I § 13 annet ledd er det gitt hjemmel til å forskriftsfeste krav om at alle hunder i Norge skal være
merka og registrerte. I annet ledd er det også hjemler for regler om hvilke opplysninger som skal
registreres, gebyr og politiets innsyn i registeret. Formålet med reglene må være i samsvar med
formålet til hundeloven. Ifølge hundeloven § 1 er formålet å «bidra til å fremme et hundehold som
varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden».
Registeret etter hundeloven kan være privat eller offentlig. Det er presisert i § 13 annet ledd
bokstav a.
6.3.2. Gjeldende krav om merking etter hundeloven
Dersom det er tvil om en hund er en farlig hund, kan politiet og tollvesenet kreve at hundeholderen
dokumenterer hundens rase eller type. Dersom en slik hund er over 4 måneder gammel, må den
være merka med mikrochip og registrert på en måte som knytter hunden til et registreringsbevis
med DNA-koding og tilknytta stamtavle. Dette følger av hundeforskriften § 2.29
Det er ikke fastsatt andre merke- og registreringskrav med hjemmel i hundeloven.
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6.3.3. Behov for krav om merking og registrering av alle hunder etter hundeloven
Det er politiet og ikke Mattilsynet som forvalter hundeloven. Det er altså ikke vi som er nærmest til
å vurdere behovet for merking og registrering av alle hunder av hensyn til sikkerhet, trygghet og
alminnelig ro og orden.
Ifølge en saksbehandler vi snakka med hos Politiet i Oslo har de fleste hunder chip-merke, i alle
fall i saker om farlige hunder. De har hatt noen tilfeller hvor hunden har vært registret på annen
person enn eieren, men dette er sjelden. De har aldri hatt problemer med å bekrefte riktig eier av
hunden. Det er sjelden noen prøver å unndra seg eieransvaret for hunden.
Når det gjelder hittehunder, er det relativt ofte chip-merkene ikke er søkbare. Hunden kan også
være registrert på en annen person enn eieren, for eksempel oppdretteren eller en tidligere eier.
Vår kontaktperson gir uttrykk for at politiet ønsker krav om både ID-merking og krav om registrering
på korrekt eier.

7. Merking og registrering av hunder i andre land
Kravene om merking i forbindelse med grensepassering gjelder i hele EU/EØS-området. Så
Sverige og Danmark har de samme reglene for dette som Norge.
Mange land har offentlige krav om merking og registrering av alle hunder. Vi har sett nærmere på
nettsidene til myndighetene i Sverige, Danmark, Østerrike og Storbritannia.
7.1. Sverige
Alle hunder i Sverige skal være merka med microchip og registrert i Jordbruksverkets sentrale
register over hunder og hundeeiere. Det er fastsatt i den svenske hundeloven,30 som tilsvarer den
norske hundeloven. Det svenske kravet om registrering av alle hunder er altså ikke hjemla i det
svenske regelverket om dyrehelse og dyrevelferd.
Hundene skal registreres hos Jordbruksverket innen de er 4 måneder gamle. Eierskifte skal
registreres innen 4 uker. Opplysningene i registeret kan bare brukes til å spore hunder tilbake til
eieren. Formålet er å kunne forebygge at hunder gjør skade, og stille eierne til ansvar for slike
skader.
Det koster 40 svenske kroner å registrere en hund i det offentlige registeret. Å registrere eierbytte
og andre endringer er gratis. Dette gjelder bare registreringa. Veterinærkostnadene ved å chipmerke kommer i tillegg.
Kommersielle oppdrettere og andre virksomheter som holder hunder kommersielt i Sverige, må ha
offentlig tillatelse. Virksomhetene skal også registreres hos Jordbruksverket.
Svenska Kennelklubben har både et lukket medlemsregister og et åpent eierregister.
Medlemsregisteret tilsvarer registeret til NKK og brukes til å registrere valpekull, utvikle stamtavler,
drive avlsarbeid og organisere andre aktiviteter som Svenska Kennelklubben arrangerer.
Det åpne registeret kalles DjurID31 og tilsvarer langt på vei det norske DyreID. I DjurID er det
registrert over 370 000 hunder og over 280 000 eiere. Registeret er åpent for søk på grunnlag av
chip-nummeret.
7.2. Danmark
Alle hunder i Danmark skal32 være registrert i Dansk Hunderegister,33 som drives av private
organisasjoner på vegne av Fødevarestyrelsen. Dette har vært en lovfesta ordning i Danmark
siden 1992. Registeret har et vidt bruksområde. Bare myndigheter og andre med særlig tillatelse

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter § 2 til § 7
DjurID.se – SKKs ägarregister | Svenska Kennelklubben
32 Lov (LBK nr 29 af 02/03/2021) om hunde § 1 og bekændtgørelse (BEK nr 1044 af 10/08/2018) om mærkning og
registrering av hunde
33 https://www.hunderegister.dk/
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kan søke opp og hente informasjon i registeret. Det er ikke åpent for søk på grunnlag av chipnummer slik registeret til norske DyreID er.
Kommersielle oppdrettere og andre virksomheter som holder hunder kommersielt i Danmark, må
ha offentlig tillatelse. De skal også registreres hos Fødevarestyrelsen.
Dansk Kennel Klub har et register som tilsvarer registeret til NKK. Det er et lukket medlemsregister
som brukes til å registrere valpekull, utvikle stamtavler, drive avlsarbeid og organisere andre
aktiviteter som Dansk Kennel Klub arrangerer. Registeret kan ikke brukes til søke opp eiere av
hunder på grunnlag av chip-nummer.
7.3. Østerrike
Alle hunder i Østerrike skal merkes med microchip og registreres i et statlig hunderegister.34 Kravet
er hjemla i landets dyrevelferdslov.
Valper i Østerrike skal merkes og registreres innen de er 12 uker gamle. Andre hunder skal
registreres innen en måned etter merking, innreise eller eierskifte.
7.4. Storbritannia
Alle hunder i Storbritannia skal være merka med microchip og registrert.35 Hundeeierne kan velge
blant 17 private registre, som er oppført på ei offentlig liste. Registreringa er ikke gratis. En av
virksomhetene tar over 20 pund for det.36 Men det finnes virksomheter i landet som tilbyr gratis
chip-merking.
Valper i Storbritannia skal merkes og registreres innen de er 8 uker gamle.

8. Løsninger og konsekvenser
8.1. Problemstillinger
Det er ikke et offentlig krav i Norge om at alle hunder skal merkes og registreres. Det er heller ikke
offentlige krav om merking og registrering i forbindelse med avl. Vi har i punkt 6 vist at det er behov
for slike krav.
Mange av landets hunder er både merka og registrerte. Som vist i punkt 4 skjer dette i stor grad
frivillig og gjerne som ledd i organisert hundehold og avl. I punkt 8.2 drøfter vi om det er
tilstrekkelig behov for å få merka og registrert også de hundene som ikke fanges opp av de frivillige
ordningene.
Norge har ikke et offentlig hunderegister. Det største hunderegisteret i landet drives av det private
selskapet DyreID i samarbeid med Norsk Kennel Klub. Det nest største er Trekkhundregisteret,
som er eid av Norges Hundekjørerforbund. I punkt 8.3 om organisering drøfter vi om det offentlige
bør opprette et hunderegister selv eller om private registre kan og bør fungere som offentlige
hunderegistre. Vi drøfter også organiseringa av avlsregister.
Det koster noe å merke og registrere hunder. Chip-merkene finnes til ulike priser. Veterinærene
skal ha betalt for arbeidet med å sette inn merkene. Organisasjoner og virksomheter som driver
registrene, har behov for å finansiere driften. De som ikke merker og registrer hundene sine i dag,
slipper disse utgiftene. De slipper også de praktiske utfordringene med å melde inn oppdateringer
til registrene. I punkt 8.4 drøfter vi de økonomiske og praktiske konsekvensene for dem dersom de
nå må merke og registrere.
8.2. Offentlig krav selv om de fleste gjør det frivillig
Det offentlige skal ikke stille unødvendige krav til befolkninga. At de aller fleste på frivillig grunnlag
allerede gjør det myndighetene ønsker, kan være et godt argument mot å forskriftsfeste kravet.
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Som vist i punkt 3 er over 90 % av de rundt 565 000 hundene i Norge registrert. Spørsmålet er
hvor viktig det er å få med også de som i utgangspunktet ikke gjør det frivillig. Og hvor viktig det er
for myndighetene å kunne følge opp de som heller ikke gjør det når det er krav om det.
Å få med alle hunder vil gi oss enda bedre grunnlag for god dyrehelse og dyrevelferd. Dette er et
fellesgode som må veie tungt sammenligna med konsekvensene for de forholdsvis få som ikke
merker og registrerer hundene i dag.
Et krav er antakelig nødvendig for å få alle hundeeiere til å merke og registrere hundene sine.
Noen kan ha ulike grunner til å la det være, men når det blir et offentlig krav, forventer vi at alle de
seriøse hundeeierne følger regelverket. Det forutsetter at det ikke blir for dyrt og for vanskelig å
gjennomføre, se punkt 8.4.
8.3. Organisering av hunderegister
8.3.1. Register for alle hunder
I punkt 6 så vi at ulike land har organisert registrering av alle hunder ulikt. I Sverige og Østerrike
har myndighetene oppretta offentlige hunderegistre for å registrere alle hunder. I Danmark er det
bare ett register som gjelder, og det er eid av private organisasjoner som driver det på vegne av
myndighetene. I Storbritannia kan hundeeierne oppfylle kravet ved å registrere hundene i et privat
register, og de har flere å velge mellom.
Løsninga med å opprette et nytt, offentlig hunderegister i Norge har fordeler og ulemper. Fordelene
med et offentlig eid register er at det ikke har kommersielle interesser, og at det offentlige kan
bestemme om og hvor mye det skal koste å registrere en hund. Ulempene er at registeret må
bygges opp fra bunnen, og at det ikke uten videre kan integreres og utvikles med private registre
og datasystemer.
En løsning kan være at Mattilsynet etablerer et hunderegister i eller tilknyttet sine egne
saksbehandlingssystemer. Med hjemmel i matloven og dyrevelferdsloven kan det forskriftsfestes at
alle hundeiere melder fra til Mattilsynet om hundeholdene og oppgir chip-nummer på hver hund.
Mattilsynet får dermed et lett tilgjengelig register å bruke i sin offentlige kontroll. En annen løsning
kan være at Mattilsynet kobler seg på private registre. For Mattilsynet vil det uansett kreve mye
datateknisk utvikling og en del administrasjon å drive registeret.
For hundeeierne kan det nok virke både unødvendig og upraktisk å registrere hundene i et nytt
offentlig register. DyreID har jo i dag allerede de aller fleste hundene registrert. Vi tror at det kan
være vanskelig å få oppslutning om at hundene i tillegg skal registreres et annet sted.
Den danske løsninga med å forskriftsfeste at en navngitt virksomhet skal drive hunderegisteret, er
neppe aktuell etter regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har ikke fått vurdert dette grundig,
men en slik tildeling må i alle fall skje i tråd med prinsippene om fri konkurranse.
En norsk løsning kan være å forskriftsfeste at hundene skal registreres i et register som er
godkjent av Mattilsynet. Å kreve at noen deltar i private ordninger god kjent av Mattilsynet, finner vi
igjen i kravet om at svineprodusenter skal delta i et godkjent velferdsprogram.37 Vi kan stille noen
grunnleggende krav i forskrifta og sette ytterligere vilkår i vedtak om godkjenning.
Å godkjenne DyreID som offisielt register vil ha mange fordeler. DyreID er godt etablert og kjent i
det norske hundemiljøet. De aller fleste hundene er allerede registrert der. DyreID har utvikla gode
rutiner for å håndtere opplysninger og samarbeider med både norske og utenlandske organisasjoner. DyreID har også etablert et klart vilkår om at hundene skal merkes med microchip etter
ISO-standardene.
Trekkhundregisteret slik det er i dag, virker ikke egna som et offentlig godkjent register. De stiller
blant annet ikke krav om at hundene er chip-merka. Men det kan ikke utelukkes at dette og andre
registre kan endres og utvikles slik at også de kan godkjennes.
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8.3.2. Avlsregister
I forskrift om avl av hund ønsker Mattilsynet å stille krav om chip-merking og registrering av hunder
i forbindelse med avl. Vi ser for oss at disse kravene bør kunne oppfylles ved å gjøre som i dag,
nemlig registrere hundene i organisasjoner som utsteder stamtavler og legger til rett for avl.
Etter vår vurdering vil NKK og Norske Hunders Landsforbund være klart kvalifiserte i denne
sammenhengen. Norges Hundekjørerforbund er ikke særlig involvert i avl, men de utvikler som
nevnt slektslinjer og kan tenkes å utvikle seg i retning av avlsorganisasjoner som NKK og NHL.
8.4. Økonomiske og praktiske konsekvenser for hundeeierne
Utgiftene for hundeeierne er avgjørende. Som nevnt i punkt 4 kan det koste godt over 1000 kroner
å få merka og registrert en hund i DyreID. Et krav om merking og registrering vil innebære at
enkelte må kjøpe private tjenester de ellers ikke ville ha kjøpt. Trekkhundeiere og andre som har
flere umerka hunder, må med et slik krav ut med relativt store store beløp for veterinærbesøk,
microchipper og registrering. Oppdrettere som fra før av ikke merker og registerer valper før salg,
får en ny utgift.
Dersom vi ønsker at alle skal merke og registrere hundene sine, må det ikke være for kostbart.
Ellers tror vi at ordninga vil få både politisk motstand og mangelfull oppslutning. Ordninga må virke
rimelig og enkel for folk flest. Vi må dessuten unngå at myndighetene må utøve omfattende
offentlig kontroll for å få folk til å merke og registrere hundene.
Prisen på microchiper fastsettes av leverandørene av veterinærmedisinsk utstyr. Og det er opp til
veterinærene å fastsette prisen for å merke hunder med microchip. Det er i utgangspunktet fri
prisfastsettelse på slike varer og tjenester. Men vi bør vurdere om det er juridisk mulig og politisk
behov for å subsidiere de næringsdrivende slik at ordninga lettere lar seg gjennomføre.
Prisen for registreringa avhenger av organiseringa. Et offentlig eid register kan finansieres med
felleskapets midler eller ved å kreve gebyr. I Sverige må hundeeierne som nevnt betale et gebyr
på 40 kroner per hund. Vi antar at et gebyr i Norge ikke bør være særlig mye høyere enn det.

9. Konklusjon
Samfunnsnytten er så stor at Mattilsynet anbefaler å innføre krav om at alle hunder i Norge skal
merkes med microchip og registreres. Vi anbefaler også krav om at norskfødte hunder har
microchip med norsk landkode.
Vi er åpne for ulike løsninger, men mener at ei ordning med godkjente private registre er det mest
aktuelle ut fra dagens situasjon i Norge.
Mattilsynet anbefaler også å innføre særskilte krav om merking og registrering av hunder i
forbindelse med avl.
Med hilsen
Torunn Knævelsrud
Seksjonssjef dyrevelferd

Side 17 av 17

