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Så här års, när ljuset och värmen åter- 
vänder känns det att våren är i antågande. 
Ta tillfället i akt, nu innan djuren släpps på 
bete att se över deras öronmärken, och 
att dessa är hela och läsbara.

Så här års, när ljuset och värmen återvänder känns 
det att våren är i antågande. Ta tillfället i akt, nu 
innan djuren släpps på bete att se över deras öron-
märken, och att dessa är hela och läsbara.

Enklast är att göra en lista över djuren, och gå ut och 
pricka av samtliga. Beställ hem ersättningsmärken till 
dem som saknar eller har trasiga märken. 

Passa även på att beställ några reservbrickor, det 
vill säga de med förpräglat SE-nummer där du har 
möjlighet att skriva öronnumret själv. Kom dock ihåg 
att ett djur som märkts med reservbricka snarast skall 
märkas om med ett förpräglat ersättningsmärke. 

Det är inte helt ovanligt att plasten i märkena blir 
spröda efter några år, vilket gör att baksidan på öron-
märket ramlar bort. Tyvärr är det bara en tidsfråga 
innan resterande del av märket också lossnar. Efter 
en vinter på stall kan märken ha fastnat i inredning 
eller på annat sätt ramlat bort. För att du ska känna 
dig så trygg som möjligt med att djuren är märkta 
enligt gällande regelverk är det väl investerad tid att 
göra en planerad check och service.

Mer om märkning på Jordbruksverkets webbplats

Ett rikt odlingslandskap

Se över djurens öronmärken

Endast fästet på märket är kvar. Beställ hem nytt märke! 
Foto: Maude Fyrenius.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/notkreatur/markningjournalforingochregistrering/utrustningformarkning.4.7a446fa211f3c824a0e8000171929.html
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Ett rikt odlingslandskaps-projektens syfte är att öka 
kunskapen och förutsättningarna hos lantbrukare 
och andra markförvaltare för långsiktig skötsel av 
odlingslandskapets biologiska mångfald och kultur-
miljövärden, samt bidra till ökade förutsättningar för 
ekosystemtjänster, rekreation, friluftsliv och livs-
medelsproduktion. Detta material finansieras genom 
landsbygdsprogrammet 2014-2020. Medlen kommer 
från EU och svenska staten.
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