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REGLER for premiering av særdeles god mjølk og godt fjøsstell for
leverandører i TINE SA.
1. Formål og hensikt
Formålet med å dele ut plaketter 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. Hvem kan tildeles plakett
Plakett kan tildeles den eller de som tilfredsstiller plakettkravene. Opptjeningstid er knyttet
opp til den/de som er registrerte brukere i TINE SAs leverandørregister. Ved endret
eier-/brukerforhold, starter opptjeningstiden på nytt. Registrert bruker kan selv bestemme
hvem som skal motta premieringen.
Ved tvilstilfeller avgjøres dette av TINE SA.
3. Plakett-typer
Dersom kravene som er beskrevet i punkt 4 er oppfylt, kan følgende plakett-typer tildeles:
* TINE BAs 5-, 10-, og 20 års plakett.
* TINE BAs sølvtine.
4. Plakett-krav
En leverandør kan kun motta de ulike plaketter/sølvtine, en gang.
Ved tildeling av plakett må følgende kvalitetskrav være tilfredsstilt i løpet av et kalenderår:
 Elitemjølkskravet må være tilfredsstilt i alle månedene. Det må være minimum 7 måneder
leveranse.
 Alle kvalitetsprøver må være kvalifisert til 1. klasse og rester av veksthemmende stoffer
(medisinrester) skal ikke være påvist.
 Fjøsstellet skal være alminnelig godt. Fra 01.01.04 vil kravet være godkjent for TINEs
KSL-tillegg i alle måneder med leveranse for å få godkjent året i
premieringssammenheng.
 TINE BAs 5-års plakett oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 5 ganger i løpet
av en sammenhengende 6-års periode.
 TINE BAs 10-års plakett oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 10 ganger i
løpet av en sammenhengende 12-års periode.
 TINE BAs 20-årsplakett oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 20 ganger i
løpet av en sammenhengende 22-års periode.
 TINE BAs sølvtine oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 15 ganger i løpet av
en sammenhengende 15-års periode.

Dersom det leveres både ku- og geitmjølk fra en og samme produsent, foretas separat
vurdering av kvalitetskravene for disse to mjølketypene. Det kan følgelig tildeles en plakett
for kumjølk og en plakett for geitmjølk.
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Brukerskifte
Ved brukerskifte starter opptjening på nytt. For å få godkjent året i premieringssammenheng
må brukeren ha levert melk i minimum 7 måneder og klart elitemelkskravet i samtlige
måneder med leveranse. Samme krav gjelder også til gammel bruker.
Premieringen påvirkes ikke av navneendringer forårsaket av for eksempel dødsfall hos en av
partene på bruket, skilsmisse eller evt. ny samlivspartner.
Andre særskilte forhold som dette regelverket evt. ikke fanger opp, er det den enkelte
mjølkeprodusents ansvar å melde inn til Tine.
Ulike driftsformer
En del etablerte driftsformer krever særskilt behandling.
Samdrifter
Ved inngåelse av alle typer samdrift (DA/ANS/AS) etter 01.01.04 starter opptjening til plakett
på nytt (som ved ordinært brukerskifte). Individuell premiering av alle parter i en samdrift
opphører fra samme dato. For å få godkjent året i premieringssammenheng må samdriften ha
levert melk i minimum 7 måneder og klart elitemelkskravet i samtlige måneder med
leveranse.
Hvis en samdrift oppløses, starter partene i samdriften opptjening på nytt.
Opptjeningen endres ikke ved at et nytt medlem kommer til, slutter eller går ut av samdriften
eller det er eierskifte hos det enkelte medlem. Fra og med plakettåret 2004 premieres
samdriften som en enhet.
ANS
Enkeltmannsforetak som blir registrert som ANS, er ikke å betrakte som et brukerskifte i
premieringssammenheng og fortsetter opptjeningen forutsatt at samme bruker fortsatt står
registrert som deltaker i foretaket. Det samme gjelder eksisterende enkeltmanns Ans som tar
inn nye deltakere.

Fellesbeiter
Leverandører som deltar i fellesbeiter eller andre lignende fellestiltak behandles som om de
var enkeltleverandører, ved at kvalitetsresultatene fra fellesbeitet inngår på lik linje med
resultatene fra eget bruk.
I tilfeller hvor deltakere i fellesbeiter også har leveranser fra egen gård samtidig som de deltar
på fellesbeitet, må de tilfredsstille alle krav for plakettopptjening på begge leveransestedene.
Lokal foredling:
I tilfeller hvor alt eller deler av gårdens melkeproduksjon benyttes til lokal foredling, skal
kravet om minimum 7 måneders leveranser tilfredsstilles for å få godkjent året som grunnlag
for plakett. Det skal være godkjente kvalitetsanalyser alle 7 leveransemånedene. Det er ikke
krav om at all produksjon hver leveransemåned skal leveres til meieriet.
Overgang fra konkurrerende Meieriselskaper.
Ved evt. innmelding i TINE, må plakettopptjening starte på nytt.
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5. Tildeling av TINE SAs 5-, 10- og 20 års plakett og sølvtine.
Når kravene til TINE SAs 5-, 10- og 20 års plakett eller sølvtine, er tilfredsstilt, sender
meieriselskapet informasjon til TINE SA med underretning om navn på plakettmottakerne.
6. Ikrafttreden
Disse reglene skal gjelde ved plakett-tildeling f.o.m. 1.1.2011 basert på plakettåret 2010.

