
 
  

 

Beställning av Originalmärken  

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 våra produkter, välj  

Officiella öronmärken Nätbutik med ditt 

bank-id.  

Klicka på Till Nätbutik                                       Klicka på bilden 

 

 

 

3, Välj djurslag   4, För märken  

           till kultingar  

klicka på bilden 

    klicka på                             

Originalbrickor 

till nya djur  
 

5, Välj startnummer och antal. 

Ange startnummer, upp till sex siffror 

 

För att se vilka start nummer som finns tillgängliga, 

klicka på Visa Historik  

 

Ange antal 

Ange om du vill ha märken till ett öra eller två. 

Tryck sedan Nästa.  

 

6, Välj vilken märkestyp, klicka på bilden.    

Vill du mer information om märket, tryck Info.  

Tryck sedan Nästa.  

 
För Minigris, endast Micro öronmärke 

För små gris fungerar Combi Pig  

För vuxna grisar fungerar Combi Stor, Små och Rund  

http://www.stallmastaren.se/


 
  

 

7, Välj färg på öronmärket.  

För att se flera färger, klicka på pilen   

 

Ange om du vill ha prägling på 

 

➢ enbart baksida (1-sidig) 

 

➢ både fram- och baksida (2-sidig) 

 

Går direkt vidare med att tryck Lägg i 

varukorgen. 

 

 

8, Följ sedan anvisningarna i varukorgen för att slutföra  

    din beställning till Stallmästaren.  

 

 

 

Vanliga frågor kring märkning av Gris 

 

Varför finns inte det Start nummer jag vill ha tillgängligt? 

För att det startnumret redan har plockats ut av någon annan ägare på din produktionsplats. Man 

kan endast plocka ut original nummer en gång på samma SE nummer. Efter uttaget av 

originalbricka kan man endast plocka ut Ersättningsmärke med samma individnummer, oavsett hur 

långt tid tillbaka man plockat ut originalet.  

 

När behöver jag märka mina grisar? 

Grisar märks med ett präglat öronmärke innan de lämnar sin produktionsplats om inte det finns ett 

mellangårdsavtal mellan uppfödare och slaktsvinsproducent. Då får slaktsvinsproducenten ta på 

sig ansvaret att märka grisarna innan de går till slakt.  

 

Behöver jag ha individ nummer på mina grisar? 

Nej, märkning med individnummer är frivilligt. De märken som 

endast är präglade med SE nummer kallas Reservmärken.  

 

Vilken tång ska jag ha till mina öronmärken? 

➢ Till mikro öronmärken används endast Microtången 

➢ Till Combi märken (Stor, Små, Rund, Pig) använd svart Combi Junior tång (2011) med svart 

nål (20mm) 

➢ Till Combi Pig kan man även använda Combi Senior tång.  


