
Hvilke regler gjelder? 

ØREMERKING  
AV STORFE 



Når du kjøper storfe, pass på at begge  

opprinnelsesmerkene fortsatt står i. Det  

opprinnelige produsentnummeret og  

individnummeret skal nemlig følge dyret,  

selv om det nå har ny eier.  

Det er ikke nødvendig med ekstra merking  

ut over opprinnelsesmerkene. 

Fordi identifikasjonskoden følger dyret,  

er det svært viktig at du som ny eier  

omregistrerer det innkjøpte dyret ditt, slik  

at myndighetene vet hvem som eier det. 

Kalvene skal merkes med ett visuelt  

øremerke i hvert øre. Disse øremerkene  

kalles opprinnelsesmerker. 

Dette skal gjøres senest 20 dager etter  

fødsel, og uansett før de eventuelt flyttes  

fra driftsenheten de ble født i.  

Begge opprinnelsesmerkene skal preges 

med: 

1) Mattilsynets kode MT NO 

2) Dyrets unike identifikasjonskode 

Den unike identifikasjonskoden består av et  

8-sifret produsentnummer (som tilhører 

driftsenheten der kalven er født) og et 4-sifret 

individnummer. Dette individnummeret  

velger du selv.  

Vi anbefaler å velge individnummer i en  

fortløpende nummerserie, for eksempel  

ved å starte på 0001. 

Dagens regelverk krever ikke elektronisk øre-

merking av storfe, men du kan benytte et 

elektronisk øremerke i ett av ørene i stedet 

for et visuelt øremerke.   
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Øremerker bestiller du på www.osid.no, 

eller via ditt meieri eller slakteri. 2 

DYR FØDT PÅ EGEN GÅRD DYR KJØPT I NORGE 

Når et dyr mister ett eller begge opprinnelses-

merker, må du straks bestille forhånds-

pregede erstatningsmerker.  

Disse skal ha samme produsentnummer og 

individnummer som de merkene som er  

mistet.  

Dette gjelder også for dyr du har kjøpt. 

ERSTATNINGSMERKER 

FOR ETT ÅRS FORBRUK 

Storfe importert fra land innenfor EØS- 

området, skal ikke merkes med tilleggsmerke.  

Importerer du storfe fra land utenfor EØS-

området, skal du fjerne øremerkene fra  

opprinnelseslandet, og sette i to visuelle  

øremerker med din driftsenhets produsent-

nummer og dyrets individnummer. Det ene av 

disse merkene skal være lakserødt. 

IMPORTERTE DYR 

Merkeforskriften sier at det ikke er tillatt å 

bestille øremerker til storfe for mer enn ett år 

om gangen. Du kan derfor ikke ha liggende 

ubrukte merker for mer enn ett års forbruk. 



3 

BESTILL ØREMERKER 

OS ID® har leveringsavtaler med Tine,  

Q-Meieriene, Nortura og private slakterier,  

som formidler bestillingene dine til oss.  

Du kan også bestille øremerker direkte fra  

oss, på www.osid.no eller telefon 62 49 77 00. 

Har du spørsmål om øremerking av storfe?  

Ring oss, eller send oss en e-post.  

Følg oss gjerne også på Facebook!  

På www.facebook.com/osid.norge får du råd 

om riktig øremerking og andre gode tips. 
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Øremerker bestiller du på www.osid.no, 

eller via ditt meieri eller slakteri. 

Dyrets unike identifikasjonskode, det vil si 

kombinasjonen av produsentnummeret og 

individnummeret, skal registreres.  

Bruk det registeret som er aktuelt for deg.  

Storfekjøttkontrollen 

https://storfe.animalia.no/sfk/ 

For eiere av kjøttfe, kjøttfekrysninger og  

fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfe-

produsenter i Norge.  

Kukontrollen 

http://medlem.tine.no 

For storfeeiere som leverer mjølk til Tine og  

Q-Meieriene. 

Husdyrregisteret (Mattilsynets register) 

https://www.mattilsynet.no/mats 

For storfeeiere som ikke er medlemmer av 

Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. 

REGISTRERING AV DYR TILLEGGSMERKER 

Tilleggsmerker bruker du når du har behov 

for privat, ekstra øremerking, i tillegg til de 

offisielt godkjente merkene. Tilleggsmerkene 

har derfor ikke teksten MT NO, som brukes 

på offisielle øremerker. 

Navnemerker er et eksempel på visuelle  

tilleggsmerker for storfe.  

Elektroniske tilleggsmerker kjøpes gjerne fordi 

man ønsker å bruke dem i fôringsautomater, 

mjølkeroboter og lignende.  
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