
Kom i gang med 

– steg for steg 



Mattilsynet stiller, via merkeforskriften, krav til 

øremerking av produksjonsdyr.  

Alle slike offisielle øremerker skal registreres i 

Merkeregisteret. OS ID gjør denne registreringa 

for deg når du bestiller øremerker. 

For at OS ID skal kunne gjøre dette, må du ha  

et aktivt produsentnummer, og du må ha  

registrert dyrehold.  

Mattilsynets kode MT NO viser  

at dette er et  offisielt godkjent  

øremerke 

7-sifret dyreholds-ID 

Første siffer i 5-sifret individ-

nummer. Dette sifferet er alltid null. 

4 siste siffer i 5-sifret individnummer. 

Disse sifrene velger du selv. 

Har du produksjonsdyr, må du ha et  

produsentnummer. Ta kontakt med land-

bruksavdelinga i kommunen for å ordne det.  

Produsentnummeret skal ha 10 siffer. Dette 

nummeret følger deg som driver, og kan ikke 

overtas av andre. 

Har du fått tildelt produsentnummer, men har 

glemt det, finner du det her:  

https://produsentnummer.prodreg.no/ 

Når du har skaffet deg produsentnummer,  

må du registrere dyrehold i Mattilsynets  

systemer. 

Eier du flere typer produksjonsdyr, må du  

registrere ett dyrehold for hver dyreart. 

Registrering ordner du selv på nett, via  

Mattilsynets skjematjenester:  

https://skjema.mattilsynet.no/mats 

Allerede dagen etter at dyrehold er registrert, 

kan du bestille øremerker fra OS ID på 

www.osid.no.  

Til innlogging benytter OS ID tjenesten Felles  

brukernavn/passord fra Produsentregisteret,  

i likhet med mange andre aktører i landbruket. 

Du logger deg inn i nettbutikken med det 10-

sifrede produsentnummeret ditt og samme 

passord som du benytter på andre nettsider 

tilknyttet den felles innloggingstjenesten. 

Mangler du passord, henter du det her:  

https://profil.prodreg.no/resetpassword 

Trenger du hjelp til å bruke OS IDs nettbutikk, 

får du god veiledning av OS IDs kundesenter. 

OS ID har samarbeidsavtaler med Tine,  

Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. 

Avtalene gir produsentene flere fordeler, blant  

annet kort leveringstid og gode priser på  

øremerker 
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Produsentregisteret 

www.prodreg.no 

Mer om registrering og merking av dyr 

www.mattilsynet.no 

www.osid.no/veiledninger/ Storfe 

Sau 

Mattilsynets kode MT NO viser at dette 

er et  offisielt godkjent øremerke 

7-sifret dyreholds-ID 

5-sifret individnummer. Disse sifrene 

velger du selv. 


