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Den nye dyrevelferdsloven sier dette om merking av dyr:
"§ 10. Merking av dyr
Ved merking av dyr skal det benyttes forsvarlige metoder som ikke påfører dyret
atferdsmessige begrensninger eller unødige påkjenninger og belastninger.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til merking av dyr, herunder påby og forby
merking og merkemetoder, påby at merkede dyr skal være registrert i et register og bestemme
hvem som skal ha innsyn i registeret. Det kan i forskrifter fastsettes vilkår for at umerkede dyr
kan omplasseres eller avlives uten vederlag til eventuell eier."
Norsk Huskattforening er bekymret for at siste setning i lovens ordlyd legger opp til at det blir
fritt fram for Mattilsynet og andre privatpersoner å avlive alle umerkede dyr. VG hadde for
eksempel for en tid tilbake som overskrift i en artikkel at umerkede katter kunne
avlives. Det kan derfor bli lett for kattehatere å unnskylde avliving av en katt med at den var
umerket, og at loven sier at umerkede katter kan avlives.
Blir det påbud om ID-merking, må dette logisk gjelde alle katter over en viss alder. Det bør
oppfordres til at merking bør skje i tidlig alder sammen med vaksinering, ikke kastrering som
jo oftest forekommer i 7-10 måneders alder for hannkatter. Hunnkatter går fortsatt ofte på Ppiller. Det er ofte ungkatter som kommer på vidvanke fordi de ikke har oppnådd god nok
stedsans, så tidlig merking er viktig. Også eldre katter må ID-merkes når kravet kommer. En
regel om at umerkede katter kan risikere å bli omplassert, er også realiteten i dag. Avliving av
katter som er så syke og skadde at de ikke kan bli friske igjen, er også realiteten i dag.
Forskriften må ha som hovedregel at umerkede katter som har kjent eier, skal merkes
på eiers bekostning og ikke avlives, og at umerket katt med ukjent eier kan omplasseres.
Forskriften må derfor tydeliggjøre hovedprinsippet at "riset bak speilet" for både ansvarlige
og uansvarlige katteeiere skal være at umerket katt med ukjent eier kan risikere å bli
omplassert mens umerket katt med kjent eier skal merkes på eiers beskostning. Katter skal
ikke måtte bøte med livet fordi de har uansvarlige eiere som ikke merker dem. Det er eierne
som skal lide ved å påkoste ID-merking eller risikere at katten blir omplassert.
Den nye lovens § 32 er nært knyttet opp til den nye lovens § 10 Merking av dyr. Den har en
betenkelig passus om avliving, som illustrerer eiers fulle kontroll over dets liv og død:
”Midlertidig forvaring av dyr skal ikke vare lenger enn nødvendig. Dersom
tilsynsmyndigheten finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Hvis
eieren samtykker, kan dyret likevel omplasseres eller selges”.
Her burde det naturligvis vært tatt inn en bestemmelse om at dyr som kunne gis en akseptabel
tilværelse skulle forsøkes gitt hjelp til dette, uavhengig av hva eier som var fratatt dyret måtte
mene.
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