Regler for premiering av særdeles god mjølk i TINE SA

1. Formål og hensikt
Premie for særdeles god mjølk i TINE SA kan deles ut av styret i TINE SA, eller den styret
gir slik myndighet.
Formålet med å dele ut premier er å påskjønne dyktige og interesserte
mjølkeprodusenter. Hensikten er å øke interessen for godt fjøsstell, god gardsdrift og
levering av mjølk med særdeles god kvalitet.
Disse reglene gjelder både for ku- og geitmjølk.
2. Tildeling av premier
Premie kan kun deles ut til medlemmer i TINE SA. Dersom medlemskapet er delt
premieres begge medlemmer sammen.
3. Premieringskrav og premieringer
Premie kan tildeles den eller de som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende
premieringskravene.
Opptjening av premieringsgrunnlag skjer når følgende kvalitetskrav er tilfredsstilt i løpet
av et kalenderår:
• Det må være minimum 7 måneder leveranse.
• Elitemjølkskravet må være tilfredsstilt i alle månedene.
• TINEs krav til KSL skal være tilfredsstilt i alle månedene med leveranse.
Følgende premier kan deles ut:
• TINE SAs 5-års plakett - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 5
ganger i løpet av en sammenhengende 6-års periode.
• TINE SAs 10-års plakett - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 10
ganger i løpet av en sammenhengende 12-års periode.
• TINE SAs Sølvtine - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 15 ganger i
løpet av en sammenhengende 15-års periode.
• TINE SAs «Mjølkespann» - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 25
ganger i løpet av sammenhengende 25-års periode.
Dersom det leveres både ku- og geitmjølk fra et medlem, foretas separat vurdering av
kvalitetskravene for disse to mjølketypene. Det kan følgelig tildeles premie for kumjølk
og premie for geitmjølk.
Personlige medlemmer kan kun motta de ulike premiene en gang.
Andre medlemmer (skoler, stiftelser o.l.) starter opptjeningen på nytt når TINE SAs
høyeste premiering er oppnådd.
4. Videreføring av opptjening
Medlemmer som har levert mjølk som tilfredsstiller premieringskrava, men som av ulike
årsaker får endret medlemsnummer, får videreført sin opptjening.
Dersom et delt medlemskap opphører som følge av dødsfall, samlivsbrudd eller andre
årsaker, kan medlemmets opptjening overføres til det andre medlemmet alene. Dette
gjelder ikke ved generasjonsskifte.

Produsenter som kommer til TINE fra andre meieriselskap, og som kan dokumentere opptjent
premieringshistorikk etter kvalitetskriteriene i det andre selskapet tilsvarende krav i TINE, får med
seg denne opptjeningen inn i TINE. I tillegg får de godskrevet premieringshistorikk fra eventuelt
tidligere medlemskap i TINE. Premiering kan utdeles når produsenten har vært medlem i 1 helt
kalenderår i tillegg til inntredelsesåret.
Medlemmet er selv ansvarlig for å meddele TINE SA om endring, som kan gi grunnlag for
videreføring av opptjening.
5. Premiering ved ulike driftsformer
Driftsfellesskap
Ved inngåelse av driftsfellesskap, videreføres det enkelte medlems tidligere opptjening.
Driftsfellesskapets resultater legges til grunn for opptjeningen til den enkelte.
Medlemmer som ikke har deltatt aktivt i driftsfellesskap, har ikke rett til opptjening eller
premiering.
Hvis et driftsfellesskap oppløses eller enkeltmedlemmer går ut av driftsfellesskapet, kan
de få videreført opptjening fra sin deltakelse i driftsfellesskapet. Medlemmer som ikke
har deltatt aktivt i driftsfellesskapet, har ikke rett på å få videreført opptjening.
Aktiv deltagelse i driftsfellesskap må bekreftes av daglig leder i driftsfellesskapet.
Medlemmet er selv ansvarlig for å meddele TINE SA om endring som kan gi grunnlag for
videreføring av opptjening.
Fellesbeiter
For medlemmer som deltar i fellesbeiter eller lignende fellestiltak legges fellesbeitets
kvalitetsresultater til grunn.
Deltakere i fellesbeiter som samtidig har leveranser fra egen gård, må tilfredsstille krav
til premiering på begge leveransestedene.
6. Frysing av plaketthistorikk
Registrert plaketthistorikk eldre enn 1 år fryses. Dette innebærer at det ikke vil være mulig for
medlemmer å få hjelp til å dokumentere årsak til ikke godkjente år i historikken, og heller ikke endret
plaketthistorikken. Det vil kun være mulig å få endret status for siste plakett-år.
Dersom det dokumenteres feil i den eldre plaketthistorikken som skyldes mangelfulle rutiner hos
TINE, skal det fortsatt være mulig å foreta korrigering av historikken.
7. Klageadgang
TINE SA har ansvar for å gjøre opptjent premieringsgrunnlag tilgjengelig for det enkelte
medlem. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å følge med på opptjent
premieringsgrunnlag, og gi melding til TINE SA ved eventuelle feil. Fristen for å gi
melding om feil som gjelder siste års status er 1. april.
Ellers gjelder til enhver tid gjeldende regler for klager i TINE SA. Informasjon fås ved
henvendelse til TINE Medlemssenter.
8. Ikrafttreden
Disse reglene gjelder fra og med 01.01.2021.

