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Høring – forslag til endring av utkast til forskrift som utfyller dyrehelseforskriften 
med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og 
rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) – 2021/29511  
 
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å komme med innspill i forbindelse med høring av 
landdyrsporbarhetsforskriften.  
 
Det er veldig bra at det blir felles regler for bruk av ID-chiper og avlesere i EU. 
 
I forbindelse med at det fastsettes nasjonale bestemmelser om sporbarhet av blant annet 
hunder, katter og ildere, ønsker vi å vektlegge viktigheten av sporbarhet for familiedyr 
generelt i Norge. Mange land i Europa har allerede et lovverk for merking av familiedyr. 
Norge er en sinke i denne sammenheng.  
 
I dag er det ikke krav om sporbarhet av familiedyr fra myndighetenes side såfremt dyrene 
ikke skal krysse landegrenser. Dette mener vi vanskeliggjør Mattilsynets tilsynsarbeid, 
blant annet i forbindelse med tilsyn av avl av familiedyr og ved identifisering av 
uansvarlige dyreeiere. En stor andel dyr kommer årlig bort fra sine eiere, og en del av disse 
blir aldri gjenforent fordi det kan være vanskelig å koble dyr og eier sammen.  
 
Sporbarhet av familiedyr i Norge er også vesentlig for god beredskap. Det er viktig med et 
diagnoseregister der diagnoser fra alle landets veterinærer samles. Dette finnes i Norge i 
dag, og er utviklet og drevet av DyreID, som også registrerer ID-merkede norske 
familiedyr. Nytten av dette registeret kom tydelig frem blant annet i forbindelse med den 
dødelige hundediaréen i 2019 og forgiftning av flere hundre katter med musegiften 
alfalkloralose, For at diagnoseregisteret skal ha ønsket effekt må dyrene være ID-merket, 
slik at det går å ta ut diagnoser på individnivå.    
 
Diagnoseregisteret vil også kunne bistå forvaltningen med viktig informasjon om smitte 
mellom dyr og mennesker, såkalte “zoonoser”. Covid-19-pandemien viser tydelig den tette 
sammenhengen mellom dyrehelse og mennesker. Det er uten tvil av interesse for vår felles 
helse å støtte opp om obligatorisk ID-merking og et helhetlig diagnoseregister for 
familiedyr.  
 
Veterinærinstituttet skriver i sin årsrapport i 2018 at «den diagnostiske aktiviteten må bli 
mer risikobasert, slik at den tjener den nasjonale beredskapen bedre enn i dag». De 



 

 
etterlyser i rapporten også bedre systemer for et risikobasert beslutningsgrunnlag for styring 
av diagnostisk aktivitet og kunnskapsutvikling mot ulike populasjonsnivåer. Høsten 2019 
påpekte KPMG i sin granskning av Mattilsynet at deres systemer er svake og hverken 
muliggjør kvalitetskontroll av tilsyn eller effektiv oppfølging. Kombinasjonen av ID-
merking og diagnoseregister er etter vår mening helt nødvendig for at Mattilsynet skal 
kunne drive effektivt tilsyns- og beredskapsarbeid. 
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