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BESTÄLLNING AV ÖRONMÄRKEN
för får och getter

BESTÄLLARENS INFORMATION
Namn

Lägenhets-/kundsignum

Leveransadress

Telefonnummer

Postnummer och postanstalt

FO-nummer

BESTÄLLNING AV NYA ÖRONMÄRKEN
från och med öronnummer
1. Normal system

märkespar

(frivillig)

de 4 sista siffrorna i EU-signumet till öronnummer
inget öronnummer
från och med öronnummer

2. Enkelt system

st.

(frivillig)

de 4 sista siffrorna i EU-signumet till öronnummer
inget öronnummer

Jag vill ha en förteckning över lediga märkena med posten.

MÄRKESMODELLER (Ytterligare information på blankettens baksida.)
Combi 2000 Mini

gul

E-märke, motstycke Combi

gul

Micro

gul

grå

lila

orange

blå

grön

vit

lila

orange

blå

grå

grån

BESTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSMÄRKEN
EU-signum
(måste alltid meddelas)

Ort och tid

Öronnummer

Huvudmärke

Hjälpmärke

Båda

Modell

Färg

Underskrift och namnförtydligande

Beställningen sänds till: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda, Fax 09 271 0035, e-post: lammasvuohi@mtech.fi
Kundtjänst: 09 85 666 002
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BESTÄLLNING AV ÖRONMÄRKEN
för får och getter

BESTÄLLNINGSANVISNINGAR
Beställning av nya öronmärken:
Märken enligt det normala systemet levereras parvis (ett huvud- och ett hjälpmärke). De kan användas för alla djur
som föds på gården. Märken enligt det enkla systemet är avsedda för slaktdjur som levereras till slakteriet direkt
från den djurhållningsplats där de är födda innan de har fyllt 12 månader. Märket är då ett huvudmärke.
Det går att välja ett löpande öronnummer för märkena som är specifikt för gården, och vars första nummer man får
välja själv mellan 0001 – 9999. De 4 sista siffrorna i EU-signumet kan också väljas till öronnummer. Om öronnummer
inte väljs, sänds märkena utan det.
Om märken för både det normala systemet och det enkla systemet beställs på samma blankett, ska modellerna och
färgerna anges tydligt på blanketten. Modell och färg för märken i det normala systemet anges med nummer 1 och
modell och färg för märken i det enkla systemet anges med nummer 2. På en blankett kan beställas endast ett slags
(modell/färg) nya märken/system. Leveranstiden för nya märken är 2-4 veckor.
Beställning av ersättande märken:
Ersättningsmärken beställs för det EU-signum som djuret har i registret. Då man beställer ska man ange om man
vill ha ett hjälpmärke, huvudmärke eller båda märkena för djuret. Om ett gårdsspecifikt öronnummer önskas, ska
det skrivas på blanketten. Numret ska vara detsamma som djuret har i registret. Om man önskar byta öronnummer,
ska det först bytas i registret. Man kan välja modell och färg för märket specifikt för djuret. Leveranstiden för
ersättningsmärken är 1-2 veckor.

Märkesmodeller (Man väljer alltid märkesmodell och färg när man beställer märken.)
Leverantör: Stallmästaren (order@stallmastaren.se,+ 46 510 204 45)
Combi 2000 Mini

Ett triangelformat plastmärke, storlek 3,3 * 3,7 cm.

E-märke, motstycke Combi

Ett elektroniskt hjälpmärke av knappmodell, diameter 2,3 cm .

Micro

Ett plastmärke av länkmodell, 3,5 cm långt (vikt) och 0,9 cm bredd.

Öronmärkestänger och andra tillbehör beställas direkt från märkesleverantören.
Beställarens uppgifter:
Vid beställningen måste man uppge gårds-/kundsignum. Signumet fås från kommunens landsbygdsmyndighet.
Som adressuppgift uppges märkenas och fakturans leveransadress.

Beställningen sänds till: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda, Fax 09 271 0035, e-post: lammasvuohi@mtech.fi
Kundtjänst: 09 85 666 002
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