
Øremerking av småfe
Sau født i egen besetning
* Merkes med e� visuelt og e� elektronisk merke i løpet av 30 dager e�er fødsel
* Preges/programmeres med dyrehold ID og 5-sifret iden�tetsnummer hvor første 
   siffer er siste siffer i årstall dyret er født
* Valgfri farge med unntak av hvit, lakserød eller lilla
ELEKTRONISK MERKE I DYRETS VENSTRE ØRE - VISUELT I DYRETS HØYRE ØRE

Geit født i egen besetning
* Merkes med e� visuelt i hvert øre, eller e� visuelt og e� elektronisk merke i løpet 
   av 30 dager e�er fødsel
* Preges/programmeres med dyrehold ID og 5-sifret iden�tetsnummer hvor første 
   siffer er siste siffer i årstall dyret er født
* Valgfri farge med unntak av hvit, lakserød eller lilla

Tilleggsmerking ved forflytning 
* Ved overføring �l et ny� dyrehold i Norge, skal dyr merkes med e� hvi� øremerke
   i �llegg �l opprinnelsesmerker, innen 7 dager e�er ankomst
* Dersom dyret allerede har et hvi� øremerke, skal de�e ersta�es med ny�, hvi�
   øremerke

Import av dyr
* Dyr som innføres �l Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige 
   iden�fikasjon og merkes med et lakserødt øremerke senest 7 dager e�er innførsel
* Småfe som innføres �l Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde merker
   senest 7 dager e�er innførsel. Opprinnelsesmerker �ernes.

Erstatningsmerker
* Øremerker skal ikke �ernes med mindre de er bli� uleselig
* Dersom dyret mister et merke eller merket er bli� uleselig, skal dyret merkes med
   ny� øremerke med samme farge som det første
* Merket skal være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke
* Merket skal være forhåndspreget med MT NO og iden�fikator, og om ikke individ
   nummer er forhåndspreget, skal de�e påføres med en permanent merkepenn

Preging på innside
* Om ønskelig kan innside preges med tekst, maks 10 tegn pr linje, maks to linjer. 

Bes�lle øremerker
* www.moenbjollefabrikk.no
* Kundeservice telefon 5140 1150
* Kundeservice mail post@moenbjollefabrikk.no
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