
        
 
Datum 16 juni 2020  

 
Sommar, sol och stundande skörd  
 
Vi på Stallmästaren får det något lugnare nu när de flesta djur har fött sina ungar 
och kommit ut på betesdrift. Vi har öppet som vanligt hela sommaren men under 
perioden v.26–33 är vi bara halva arbetsstyrkan på plats. 

 
Vi har två goda nyheter som tas i bruk under sommarmånaderna.  
 

1. Direkt utskick från Norge.  
Beställningar av originalmärken till nya djur (kalv/lamm/killing) kommer skickas ut 
direkt från vår produktion i Norge direkt till kund. Det innebär att vi får en kortare 
leveranstid till 8 arbetsdagar från behandling av order till utskick.  
 

2. Storlek Medium till Nöt.  
Från och med 1 juli kommer det finnas ett nytt märke tillgängligt 

för nötkreatur. Liten kommer försvinna helt ur sortimentet för nöt.  
 
Medium märken kan väljas i kombination Stor + Medium eller som 
par, Medium + Medium. Eller valfritt E30/TST + Medium.   

 
              eller      
 
 
Mer information om våra nyheter finns på vår hemsida, www.stallmastaren.se  

 
Hjälp vid för beställning av öronmärken 
för nätbutik och blankett 
 
Ibland kan det vara svårt att veta vad man behöver 
beställa och framförallt hur man lägger sin 
beställning.  
 
Vi har lagt in manualer både för beställning genom 
nätbutik och på blankett, dessa (och mycket mer) 
hittar du under Instruktioner på vår hemsida. 
 
När en felaktig beställning kommer in, tar vi alltid kontakt med kund via telefon, e-
post eller post.  
 

Vanliga frågor  
 
Svar på de vanligaste frågorna vi får in har vi samlat under Kundtjänst/Vanliga 
frågor.  

Nyheter 

57 mm x 59,2 mm  

http://www.stallmastaren.se/


        
 

Combi 3000 Öronmärken, ett öronmärke för alla djurslag 
 

I Combi 3000®-märket är det gjort förstärkningar i övre delen av 
märket, både i hon- och handelen. Bättre design och materialfyllnad i 
övergången mellan märkesplatta och stam ger ett starkare 
öronmärke.  

 
Fri rotation mellan hondel och handel reducerar risken för irritation 
och infektion. Sårytan läker snabbt och den stängda märkesspetsen 
förhindrar att smitta sprids. Rotationen att märket gör även att 
handelen, tål mer belastning. Det förbättrar märkets hållbarhet. 

 
Alla handelar har sedan 2017 fått en längre stam på 2 mm.  
 
Combi 3000 Öronmärken appliceras i örat med svart Combi Junior 
tång (2011) och svart Combi junior nål (20mm).  
 

     Ett tydligt klick hörs vid fastsättningen när märket sitter i lås. Även    
     rotationen av hon- och handel visar att märket sitter i korrekt om de   
     snurrar med lätthet.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
På Facebook lägger vi ut nyheter, tips och viktig information. Följ oss på 
Facebook, så går du inte miste om det senaste från oss.  

 
 OS ID Stallmästaren AB             Hemsida: www.stallmastaren.se 

           Skaragatan 110                       E-post:  order@stallmastaren.se 
           531 33 Lidköping                       Telefon: 0510-204 45   
 

Ange ditt SE nr, person- eller organisationsnummer. 
 

Tänk på att beställa era märken i tid 

Bråttom avgift från 1 januari 2020 
 

Vid bråttom: 3 kr per öronmärke 

Över 500 öronmärken Bråttom: 3 kr/märke + avgift 250 kr 

Djur på slakteri och AKUTA beställningar: 3 kr/märke + avgift 250 kr 

Signalmärken Bråttom: 1 kr per öronmärke 

http://www.stallmastaren.se/
mailto:order@stallmastaren.se

