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Du skal merke alle svin som fødes i dyreholdet ditt 

snarest mulig, og senest før grisen flyttes fra 

dyreholdet.  

Grisen skal merkes med et øremerke eller en  

lesbar tatovering som inneholder: 

1) Mattilsynets kode MT NO 

2) Dyreholdets identifikasjonskode (produsent- 

nummeret ditt) og eventuelt  

3) Dyrets unike individnummer (4 eller 5 siffer) 

Dersom grisen skal flyttes direkte til et slakteri i 

Norge, kan den alternativt merkes med en  

tatovering med ditt leverandørnummer ved  

slakteriet. 

Kravet gjelder ikke for smågris som flyttes  

direkte fra opprinnelsesdyreholdet til et annet 

norsk dyrehold for oppfôring. Da skal den som 

tar imot grisene senest før slakt merke dem 

med øremerke eller tatovering, som beskrevet 

over. Dette unntaket gjelder kun for dyrehold som 

ikke har avlsdyr, og bare mottar smågris fra et  

annet dyrehold. 

Det er ikke krav om å bruke et tilleggsmerke for   

å merke svin som overføres til et nytt dyrehold i 

Norge.  
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Fargen lakserød er forbeholdt øremerker til dyr 

fra tredjestater (utenfor EØS-området). Ut over  

dette stilles det ingen krav til merkefarge. 

Obligatoriske merker skal ikke fjernes eller  

erstattes. Dersom grisens øremerke mistes eller blir 

uleselig, skal du merke dyret med et nytt øremerke 

med samme identifikasjonskode (altså produsent-

nummeret ditt). Dersom øremerket var lakserødt, 

skal også det nye være det.  

Svin fra et EØS-land skal beholde opprinnelig 

øremerke eller tatovering som gjør det  mulig å 

fastslå hvor det kommer fra, og som i helse-

sertifikatet fra avsenderlandet er oppgitt som  

offisiell identifikasjon.  

Svin som innføres fra tredjeland, skal innen 30  

dager merkes med et lakserødt øremerke som 

inneholder ditt dyreholds identifikasjonskode 

(produsentnummeret ditt). Innen ett døgn etter 

merking skal du registrere opplysninger i  

dyreholdjournalen om tredjestatens opprinnelige 

identifikasjon av svinet og identifikasjonskoden på 

svinets nye lakserøde øremerke. 

Husdyrregisteret og Mattilsynets skjematjenester: 

www.skjema.mattilsynet.no/mats  

Produsentnummer og innlogging i  

Produsentregisteret: www.prodreg.no 

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. 

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. 

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. 

facebook.com/osid.norge 

youtube.com/user/OSIDas2550 

@os_id 


