
 
 
 

 

Beställning av Ersättningsmärke  

till Gris genom Nätbutiken 

 
1, Gå in på vår hemsida 2, Inne i Nätbutiken,  

www.stallmastaren.se scrolla ner till våra  

logga sedan in i vår     produkter, välj  

Officiella öronmärken  Nätbutik med ditt 

bank-id. 

Klicka på Till Nätbutik                Klicka på bilden 

 

 

 

 

3, Välj djurslag,           4, Välj           

          ersättningsmärke 

klicka på bilden   

                         klicka på bilden 

 

 

 

5a, Vid val av Serie  

 

Ange antal och startnummer 

 

Om man vill ha samma serie till två öron måste man lägga 

en serie i taget i varukorgen.  

 

 

 

5b, Vid val av enskilda märken  

 

Fyll i individnummer på de djur som ska ha 

ersättningsmärke. Sätt komma (,) emellan varje 

individ.  

 

Om man vill ha två öronmärken till samma djur 

måste man lägga ett öra i taget i varukorgen.  

 

Tryck sedan Nästa 

 

http://www.stallmastaren.se/


 
 
 

 

6, Välj vilka märken du vill ha till dina djur.  

Klicka på Visa fler på höger sida för fler 

märkestyper.  

Markera de öronmärken du vill ha genom att 

klicka på bilden/bilderna. För öra 1, välj i övre 

raden. För öra 2, välj nedre raden.  

Vill du mer information om öronmärket, tryck 

Info.  

Tryck sedan Nästa.  

 

7, Välj färg på öronmärket.  

Till höger klicka på pilen för att se färgval.  

 

Till Combi 3000 märken är alltid han-delen. 

Hela Micro märket kommer i en färg.  

 

Önskar man två olika färger till Öra 1 och 2.  

1, Lägg originalbeställningen som ett öra i varukorgen 

och skicka iväg beställningen.  

2, Ta sedan Öra 2 som ersättningsmärke med samma 

serienummer men i annan färg.  

 

 Tryck sedan Nästa.  

 

8, Följ sedan anvisningarna i varukorgen till att slutföra 

beställningen till Stallmästaren.  

 

 

Vanliga frågor kring ersättningar till gris 

Hur gör jag för att beställa ersättningsmärken till två öron? 

För att få två öronmärken med samma märkning behöver man lägga två likadana 

beställningar i varukorgen. D.v.s. Lägg beställning för första örat i varukorgen, gå sedan 

tillbaka till startsidan och lägg en likadan beställning för öra 2. 

 

Behöver jag ha individnummer på mina grisar? 

Nej, märkning med individ nummer är frivilligt. Har man däremot plockat ut ett öronmärke 

med individ nummer på en gris så får man fortsätta med en likadan märkning därefter. 

Både vid registrering av flytt och uttag av öronmärken i senare skede.  


