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Hej, din beställning av Originalmärken har tyvärr inte gått igenom 

 

Det beror på att du gått in på Övriga märken vid beställning. 

Följden blir att dina märken saknar SE beteckning och godkänts 

därmed inte av Jordbruksverket som officiellt öronmärke.  

Vi har försökt nå dig på telefon och skickar detta brev så du kan 

logga in igen i vår nätbutik och lägga din beställning på nytt.   

 

Nedan ser du vilka val du behöver göra för att få igenom din beställning.  

 

1, Gå in på vår hemsida www.stallmastaren.se, logga sedan in i vår Nätbutik med ditt bank-id.  

2, Bland våra produkter väljer du Officiella öronmärken. 

 

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.  

Får/Get kan vara omärkta upp till 6 månader, efter 6 månader måste de 

bära ett officiellt öronmärke. Efter 1 levnadsår ska djuret bära två officiella 

öronmärken. 

 

3, Välj sedan vilket djurslag 4, För märken till  

Får eller Get       lamm/killingar välj       

Originalbrickor till klicka på bilden       

nya djur 

                         klicka på bilden 

 

 

5, Fyll i Startnummer (fem siffror), du väljer själv vilka.  

Under Visa Historik kan 

du se vilka nummer 

som är tillgängliga att 

välja.  

Fyll sedan i Antal, hur många lamm/killingar du tror du 

kommer få.  

Klicka i om du vill ha märken till ett öra eller två. 

Tryck sedan Nästa 
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6, Välj vilket märke du vill ha till dina djur 

Vanlig visuell: Mini, Små, Rund och Micro 

Elektroniskt: E23/Mini och E23/Små 

 

Klicka på pilen till höger för att se fler märkensval.  

 

Klicka på bilden och tryck Nästa 

 

Vid val av märken till två öron  

Klicka i övre raden för märkesval till Öra 1 och nedre 

raden för märkesval till Öra 2.  

Man kan ha olika typer av märken till samma djur.   

Markera två bilder och tryck Nästa.  

 

 

 

 

7, Välj vilken färg du vill ha på hon-delen (framsida) 

av dina märken. Han-delen (baksida) är alltid gul. 

Klicka på pilen för att se alla färgval. 

Micro märken är endast i en färg.  

E23/Mini och E23/Små är alltid gula.  

Tryck sedan Lägg i Varukorgen 

 

8, I varukorgen kan du se dina varor.  

Märkestyp, ditt SE nummer, start nr och 

färgval.  

En rad för Öra 1 och en rad för Öra 2.    

 

Vi hoppas att det går bättre nästa gång, lycka till! 

Hälsningar  

OSID Stallmästaren AB 
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