Regler for

Regelverk for merking av dyr født på egen gård,
dyr kjøpt i Norge og importerte dyr

Bestilling av øremerker

Lam skal merkes med et visuelt og et elektronisk
øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen.
Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.
1)Mattilsynets kode MT NO
2) En dyreholdsidentifikator (7 siffer)
3) Dyrets individuelle identifikasjonskode/
individnummer (5 siffer)
Det første sifferet i identifikasjonskoden skal være
det siste sifferet i det årstallet lammet er født.
Lam født i 2020 vil dermed ha 0 som det første av
fem siffer i denne koden.
Det er valgfri farge på opprinnelsesmerkene, med
unntak av hvitt og lakserødt, som ikke skal
benyttes til opprinnelsesmerker, og lilla, som er
forbeholdt kåra værlam.

Kje skal i løpet av 30 dager etter fødselen merkes
med enten et visuelt øremerke i hvert øre eller et
visuelt øremerke i det ene øret og et elektronisk
øremerke i det andre. Disse øremerkene kalles
opprinnelsesmerker.
1) Mattilsynets kode MT NO

Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i
Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke
(senest sju dager etter ankomst).
Den som mottar dyret har ansvaret for dette.
Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal
dette erstattes med nytt hvitt øremerke.

2) Enten ditt produsentnummer (8 siffer) eller
dyreholdsidentifikator (7 siffer)
3) Dyrets individuelle identifikasjonskode/
individnummer (4 eller 5 siffer).
NB: Det kreves ikke individuell identifikasjonskode
på øremerker til kje som føres til slakt, og som ikke
skal føres ut av Norge.
Det er valgfri farge på opprinnelsesmerkene, med
unntak av hvitt og lakserødt, som ikke skal
benyttes til opprinnelsesmerker, og lilla, som er
forbeholdt kåra bukk-kje.

Husdyrregisteret og Mattilsynets skjematjenester: www.skjema.mattilsynet.no/mats
Mer om merking, regler og påsetting: www.osid.no > Veiledninger
Merkeforskriften: Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe (Lovdata)
Produsentnummer og innlogging i Produsentregisteret: www.prodreg.no
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Småfe som innføres til Norge fra et EØS-land, skal
beholde sin opprinnelige identifikasjon og merkes
med et lakserødt øremerke senest sju dager etter
innførsel.
Småfe som innføres til Norge fra tredjeland, skal
merkes med to lakserøde øremerker senest sju
dager etter innførsel. De opprinnelige merkene
skal fjernes.

Øremerker skal ikke fjernes, med mindre de er
blitt uleselige.
Dersom dyret mister et merke, eller merket er
blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme farge og individnummer som
det opprinnelige. Dette er et erstatningsmerke.
Merket skal være forhåndspreget med MT NO og
dyreholdsidentifikator eller produsentnummer.
Merket skal i tillegg være forhåndspreget med
en E, som viser at det er et erstatningsmerke.

Dersom du ønsker det, kan du få preget tekst på
innsida av de visuelle øremerkene (maks 10 tegn
per linje). Innsidepreging er ikke påkrevd, og ikke
en del av den offisielle øremerkinga.

OS ID har samarbeidsavtaler med Tine,
Q-Meieriene, Nortura og private slakterier
tilsluttet KLF. Sammen har vi etablert effektive
og sikre rutiner for bestilling og levering av
offisielle øremerker.

Dette gir deg flere fordeler, blant annet kort
leveringstid og gunstige priser på øremerker.

Eksempler:

For å få avtalepris bestiller du øremerker på
osid.no.
Du kan også bestille på telefon 62 49 77 00,
men da får du ikke avtalepris.

Hvis dyrets individnummer ikke forhåndspreges
på merket, må du skrive det på med permanent
merkepenn.
Combi 3000 Mini tappdel,
med innsidepreging

Combi 3000 Mini hulldel,
med innsidepreging

Se osid.no > Veiledninger. Du kan også ringe
oss, chatte med oss på Facebook eller sende
oss en e-post.
Her får du tips og råd om riktig øremerking
og mye annen nyttig informasjon.

Tilleggsmerker bruker du når du har behov for
privat, ekstra øremerking, i tillegg til de offisielt
godkjente merkene.
Tilleggsmerkene har ikke teksten MT NO.

Mattilsynets kode MT NO viser
at dette er et offisielt godkjent
øremerke

facebook.com/osid.norge

7-sifret dyreholds-ID

@os_id

5-sifret individnummer. Det
første sifferet skal være siste
sifferet i det årstallet lammet
er født. (Dette lammet er altså
født i 2018.)
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