
Merking av teiner og ruser for fangst av 

hummer og krabbe 

Alle teiner og ruser skal merkes tydelig med 

eierens navn og adresse; dette gjelder både 

fritids- og yrkesfiske. 

Spesielt for fangst av hummer 

Teiner som står i sjøen til fangst av hummer 

skal ha minst ett vak som er tydelig merket 

med fiskerens deltakernummer, navn og 

adresse (for yrkesfiskere: fartøyets  

registreringsmerke).  

COMBI STOR – MERKE FOR TEINER OG RUSER 

OS ID® 

2550 Os i Østerdalen 

Kundeservice: 62 49 77 00 
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Merker fra OS ID 

Tappdelen av merket Combi Stor egner seg 

svært godt til merking av teiner og ruser. 

Merkene lages i myk og fleksibel spesialplast 

som tåler store temperatursvingninger og 

ekstrem slitasje gjennom flere år. 

Laserpreging 

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket 

og er tydelige og godt lesbare i mange år. 

Eksempel på merking for fritidsfiske 

(hummer) 

OLA-NOR-168 (deltagernummer) 

Ola Nordmann 

Svingen 4 

5550 Kysten 

Eksempel på merking for yrkesfiske  

(hummer) 

OLA-NOR-321 (deltagernummer) 

SF-123-F (Fartøyets registreringsmerke) 

Foto: Fiskeridirektoratet 

Combi Stor tappdel 

Produsent: OS ID 

Vekt: 5 g 

Størrelse: 70 x 57 mm 

Farger: Combi Stor tappdel leveres i 

rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått, 

hvitt, lilla, rosa og lakserødt. 

Merket leveres med strips. 

Pregeprogram (oppgis ved bestilling):  

STOR 52 

Pris, inkludert preging:  

Kr 20,- + mva. 

Preging av dine opplysninger 

Merket preges med tekst på inntil fire linjer. 

Det er tegnbegrensing på linjene. 

Levering 

Combi Stor tappdel leveres med strips . 

Slik bestiller du 

Bestill merker på e-post til post@osid.no. Du 

kan også kontakte kundesenteret vårt (tlf. 62 

49 77 00; kl. 08.0016.00, mandagfredag). 

Oppgi program STOR 52 ved bestilling.  

Linje 1 (øverst): maks 11 tegn  
(med mellomrom) 

Linje 2, 3 og 4: maks 24 tegn per linje 
(med mellomrom) 


