
 
 

 

Beställning av Ersättningsmärken genom Nätbutiken 

 

1, Gå in på vår hemsida www.stallmastaren.se,  

logga sedan in i vår Nätbutik med ditt bank-id.  

Ett ersättningsmärke till nöt används när ett djur 

har tappat ett märke eller när man vill märkestyp 

t ex från vanlig visuell till elektroniskt öronmärke.  

Reservmärken, öronmärke med endast SE nr kan 

vara bra att ha hemma när olyckan är framme. 

Då kan man fylla i individ nummer på märket och 

sätta i märket temporärt, medan man väntar på 

att ersättnings märket ska komma hem.   

Reserv märken kan endast fås med ditt SE nr.  

 

2, Inne i Nätbutiken, bland våra produkter,  

    välj Officiella öronmärken. Klicka på bilden 

 

Officiella öronmärken bär landsbeteckningen SE och djurets 

födelseplats (PPN). Djuret bär samma SE numret och 

Individnummer livet ut. Flyttas djuret till annat PPN så registreras 

djuret på annat SE nummer men bär fortfarande det ursprungliga 

SE numret med sig.  

 

3, Välj djurslag,         4, För ersättningsmärke 

välj Ersättningsmärken klicka på                                          

Nötkreatur                                 till egna djur, vilket 

innebär djur som är 

skrivna på ert SE nr.  

   

5, Det finns två sätt att leta efter ett djur.  

I Sökrutan kan du snabb söka ett individ 

nummer, endast 
4 siffror, ej kontrollsiffra 

under  

Antal per sida kan du ändra från att visa 10 

djur upp till 100 djur per sida.  

http://www.stallmastaren.se/


 
 

 

6, För att välja ett eller två öronmärken, bocka i 

rutorna.  

För öronmärke till 

Ett öra, bocka i endast på vänster sida. 

Två öron, bocka i på  

vänster och höger sida.  

Tryck sedan Nästa 

 

7, Välj märkestyp 

Övre raden för Öra 1 

om ett djur ska ha två öronmärken 

markera även ett märke för Öra 2 i 

nedre raden.  

Klicka på märket/märkena 

För att visa fler märkestyper klicka på 

Visa fler  

Ersättningsmärke som litet öronmärke 

finns inte att beställa.  

Tryck sedan Nästa 

 

8, Öronmärken för nöt är alltid gula. Går direkt vidare med att tryck Lägg i varukorgen 

9, Följ sedan anvisningarna i varukorgen till att slutföra 

beställningen till Stallmästaren.  

 

 

 

Vanliga frågor kring Ersättningsmärken 

Mitt djur finns inte med på listan, varför? 

De djur som visas i listan är de djur som registrerade på ditt SE nr. Är en ko skriven på två SE nr, 

vilket kan förekomma vid köp/sälj eller bete kan ersättningsmärke inte beställas, kontakta SJV.  

Märket gick sönder i samband med märkning av kalv, kan jag beställa ett nytt? 

Ja, men kalven måste först rapporteras in till CDB så att den blir inregistrerad på ditt SE nr.  

 

Kan man skicka djur till slakt med endast ett handskrivet öronmärke? 

Djur som flyttas ska ha två präglade officiella öronmärken, ta kontakt med ditt slakteri vilka 

föreskrifter som gäller. 


