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Förutsättningar för godkännande av öronmärken för får och getter och 
avläsningsinstrument för elektronisk avläsning   

Om godkännande och förutsättningar för godkännande av öronmärken för får och getter stadgas i 
jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och 
getter (1011/2005, ändrad 334/2006 och 58/2007) samt i rådets förordning (EG) nr 21/2004 och i 
kommissionens förordning (EG) nr 933/2008. Om förfaranden för godkännande av elektroniska 
identifieringsmärken och läsare av dessa märken stadgas också skilt i bilagan till kommissionens 
beslut nr 2006/968/EG. I denna Eviras anvisning har förutsättningarna för godkännande av 
öronmärken och läsare av elektroniska märken sammanställts. 

Allmänt: 
Ett öronmärke ska vara 

1. hållbart 
o tåla korrosion 
o tåla temperaturväxlingar mellan -30 och +30 grader Celsius 
o tåla en måttlig böjning  

2. omöjligt att förfalska 
3. läsbart under hela djurets livstid 

 
Dessutom 

4. ska de märkningar som görs på öronmärken vara 
o synliga; märkningarnas höjd i identifikationsnumrets numeriska tecken, bokstäver 
samt streckkoden ska vara minst 5 mm 
o omöjliga att avlägsna 

5. ska öronmärket hållas fast på djuret utan att skada det 
o genomtränga örat med ett snyggt snitt  
o inte orsaka köldskador 

6. får öronmärket inte vara återanvändbart. 
 
7. för elektroniska märken används i kombination med öronmärket en passiv givare 

(transponder) som är skrivskyddad och som fungerar med HDX eller FDX-B teknik i 
enlighet med ISO-standarderna 11784 och 11785. Givaren ska vara testad och godkänd i 
enlighet med ovan nämnda standarder; ICAR:s testprotokoll från och med år 1995 eller 
dess tillägg ISO-standard 2461, delarna 1-4  ”Radiofrequency identification of animals”.  
Det ska vara möjligt att programmera önskat EU-signum och givarens ordningsnummer i 
givaren (räknare för ommärkning (0–7) i märkets leveransskede, på ett sådant sätt att 
omprogrammering inte är möjlig.   

 
En läsare av elektroniska märken ska vara 

testad och godkänd i enlighet med ISO-standarderna 11784 och 11785 enligt ICAR 
testprotokoll åtminstone till de delar som nämns i kapitel III i bilagan till kommissionens beslut 
nr 2006/968/EG. 
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EU-beteckningar som ska finnas på öronmärken: 
På huvud- och hjälpmärket ska det finnas en individuell identitetskod som består av 2 bokstäver 
(FI) + 8 siffror. 
Om landskoden anges i form av siffror består den individuella identitetskoden av en landskod på 3 
siffror (ISO-standard 3166) + 8 siffror.  
 
Den individuella identitetskoden ska synas både framåt och bakåt.  
 
Det rekommenderas att kontrollsiffran som räknas utifrån den individuella identitetskoden ska 
kunna särskiljas från den egentliga identitetskoden på ett sådant sätt att kontrollsiffran inte av 
misstag antas vara en del av den egentliga koden.  
 
Tilläggsmärkningar: 
Utgångspunkten är att det ska vara möjligt att skriva ut producentens egen information (högst 4 
siffror) på öronmärkena, som ska synas både framåt och bakåt. Därtill ska det vara möjligt att 
skriva ut en kontrollsiffra, som ska synas bakåt.  
 
Märkningarna på huvudmärket (märket i vänstra örat) och hjälpmärket (märket i högra örat) skiljer 
sig alltså inte från varandra.  
 
 
Undantag till ovan framförda:  
Öronmärken i aluminium kan godkännas även om det inte är möjligt att skriva ut den ovan nämnda 
kontrollsiffran eller producentens egen information på dem.  
 
För öronmärken av ett mått, de s.k. länkmodellerna liksom också de s.k. flikmodellerna, har 
riktningen på märkningarna (framåt/bakåt) inte definierats på ovan nämnda sätt. Då det gäller 
öronmärken av flikmodell rekommenderas, att producentens egen information ska synas bakåt. 
 
På elektroniska öronmärken behöver inte annat än den individuella identitetskoden synas på den 
del som syns framåt. På den del som syns bakåt ska däremot både kontrollsiffran för den 
individuella identitetskoden och den egna informationen som producenten eventuellt önskar (högst 
4 siffror) vara synliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om godkännande görs genom att sända in en fritt formulerad ansökan till Evira. Utöver 
förslaget till märke ska i ansökan klargöras för hur lång leveranstiden för lediga märken och 
ersättande märken är.  
 
Ansökan ska sändas till Evira med datering och underskrift till adressen: 

 
EVIRA/Registratorskontoret 
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Mustialagatan 3 
00790 Helsingfors  
 


