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Norsk Kennel Klub støtter forslaget om obligatorisk ID-merking av hund
Den 20. juni 2019 fremmet Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) et representantforslag for
Stortinget hvor hun ber om at det innføres obligatorisk ID-merking av hunder og katter i Norge, jf.
Dokument 8:175 S (2018–2019). Vi er kjent med at Justiskomiteen nå behandler forslaget, og henvender
oss i den anledning til komiteen.
Norsk Kennel Klub (NKK) har lenge vært en forkjemper for å innføre obligatorisk ID-merking av alle hunder,
og mener dette vil gagne både dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse. Vi støtter derfor representantforslaget
til Stortingsrepresentant Bastholm.
NKK har arbeidet med hund og hundehold i over 120 år, og er hovedorganisasjonen for hundeinteressene
og hundeeierne i Norge. NKK organiserer i dag over 70.000 hundeeiere gjennom over 90.000 medlemskap i
våre ulike klubber og forbund. Vi engasjerer oss i alle problemstillinger vedrørende hund og hundens
velferd. NKK jobber også sammen med over 100 land i et internasjonalt samarbeid om hund og
hunderelaterte spørsmål. Flesteparten av landene i Europa har allerede et krav om at hunder skal IDmerkes med mikrochip.
NKK ba om obligatorisk ID-merking av alle hunder så tidlig som i forbindelse med Stortingsmelding nr. 12,
2002 - 2003, og har gjentatt dette ønsket en rekke ganger siden. Det siste året har vi foreslått innføring av
obligatorisk ID-merking i møter med både Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet. En ID-brikke gir
en enkel og tilgjengelig oversikt over hunden, som vil være en fordel i en rekke situasjoner. Det er allerede
et krav om at alle hunder som skal registreres i NKK må være ID-merket.
Noen av fordelene ved obligatorisk ID-merking
En sikker individ-identifikasjon er avgjørende i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, legal handel,
utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Det øker
sannsynligheten for at hunden kommer tilbake til eier hvis den blir borte eller stjålet, og det vil redusere
økonomiske og personellmessige ressurser i Mattilsynet når det gjelder refusjon til behandling av eierløse
dyr. Når et eierløst dyr må behandles av veterinær, er det staten som ender opp med regningen om eier
ikke kan finnes.
ID-merking vil også gi informasjon om eieren til hunder som blir dumpet/forlatt. Obligatorisk ID-merking vil
gjøre det enkelt å spore tilbake til eieren, slik at eier kan stå til ansvar for hundens ve og vel.
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Norsk Kennel Klub
ID-merking vil gi sikker informasjon om opprinnelsesstatus til dyrene, som vil kunne bidra til å hindre smitte
til både folk og dyr. Det vil også bidra til å avverge ulovlig import ved å gi potensielle kjøpere mulighet til å
kontrollere hundens opprinnelse og etterspørre lovlig handel. Det vil dermed bli vanskeligere å omsette
hunder som ikke er ID-merket, og ulovlig import vil på denne måten bli mindre attraktivt. Obligatorisk IDmerking vil altså ha flere gunstige helsemessige og økonomiske konsekvenser.
NKK stiller vår fagkompetanse til Justiskomiteens disposisjon, og håper på muligheten til å presentere våre
tanker rundt ID-merking for komiteen når saken nå behandles. Vi kontakter dere igjen over sommeren for å
få vite mer om fremdriftsplanen. Hvis komiteen har spørsmål eller ønsker flere innspill før dette, er det
bare å ta kontakt.
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