
Produktions-
platsnummer

Leverans-
adress

Person-/organisationsnummerSE
Telefonnummer dagtid (även riktnummer)Namn

Adress

Beställare

Originalbrickor för grisar/minigrisar (om färg inte anges levereras gula brickor)

Allflex Gris - flaggtyp, präglad på två sidor (levereras endast i gul färg)

Allflex Gris - flaggtyp, hondel rund präglad på en sida

Allflex Gris - rund, präglad på en sida
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Fabrikat

Djurregisterenheten

Använd gärna Jordbruksverkets e-tjänst  
”Beställning av märkningsutrustning". 
Beställning av märkningsutrustning från Stallmästaren 
görs direkt från OS IDStallmästaren. 
Beställ endast för ett års behov. Registreringsavgift 
tillkommer. 

Antal djur Startnr

Hondel med färgen: blå grön gul orange vit

Ej individnummer

Beställningen skickas till:

Jordbruksverket 
826 84 Söderhamn

BESTÄLLNING AV 
MÄRKNINGSUTRUSTNING
– grisar

Datum

Jordbruksverkets anteckningar

Manuell Automat

Endast stift

Beställning av tång m.m.

Manuell med flipnål
(enbart Allflex)

Endast stift Endast stift Märkpenna

Beställning av stalljournal

Stalljournal beställer du på vår webbplats:

www.jordbruksverket.se/stalljournaler

Fabrikat: Allflex

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar vid beställning av märkningsutrustning för ändamålen stödhantering, 
kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar 
även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av 
EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters 
arkivhantering. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Ersättningsbrickor för grisar/minigrisar (om färg inte anges levereras gula brickor)
Fabrikat

Allflex Gris - flaggtyp, präglad på två sidor 
(levereras endast i gul färg)

Allflex Gris - flaggtyp, hondel rund präglad på en sida

Allflex Gris - rund, präglad på en sida

Hondel med färgen: blå grön gul orange vit

Födelsebesättningens 
produktionsplatsnummer Individ nummerAntal öron SE*

Ersättningsbrickor - Uppgifter om identitet (ange typ av bricka ovan)

* Vid beställning av ersättningsbrickor utan individnummer anges endast födelsebesättningens produktionsplatsnummer

Födelsebesättningens 
produktionsplatsnummer Individ nummerAntal öron SE*

SE SE

SE SE

Underskrift
Namnteckning Namnförtydligande
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