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Utmärkelser delas
ut i följande
ordning:

Jim & Frida Runa
2013

3 år
Diplom

8 år
Bronsplakett

DU ÄR
EN FÖREBILD
Med Guldmedaljprogrammet vill mejeriföretagen gemensamt
uppmärksamma Ditt kvalitetsarbete som mjölkleverantör. Med
Dig som förebild ska konsumenternas positiva syn på hållbar
svensk mjölkproduktion stärkas. Guldmedaljprogrammet är ett
komplement till Ditt mejeriföretags kvalitetsprogram.

13 år
Silverplakett

18 år
Guldplakett

Dagens och morgondagens konsumenter ska känna trygghet
och ha tillgång till goda och nyttiga mejeriprodukter. För att
kunna erbjuda detta krävs kvalitetssäkringstänkande i hela kedjan från ko till konsument. Arbetet på mjölkgården är basen för
kvalitets-arbetet. Ett arbete som omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg, miljöarbete, mjölk kvalitet och som
sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar.

Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande

23 år
Guldmedalj

KRITERIER FÖR UTMÄRKELSE
Allmänna bestämmelser
● Utmärkelserna är avsedda för den/de personer som
ansvarar för mjölkens kvalitet på gården. Äkta makar/sambo/syskon får gemensamt stå som mottagare
av utmärkelse om dessa arbetar med och ansvarar för
mjölkkvaliteten. Anmälan om detta ska göras till Guldmedaljprogrammet innan silverplakett ska delas ut.
● Årsleverans är lika med kalenderår. Nya mjölkskötare
registreras de år de fyller 17.
● Mjölkleverantören ansvarar alltid för den mjölk som
levereras fram till hämtningstillfället.
● Leverans ska ha skett under minst tio hela månader av
kalenderåret. Det år som mjölkproduktionen upphört
ska innefatta åtta hela leveransmånader.
● Bedömningsgrunderna för godkända årsleveran
ser enligt Guldmedaljprogrammets regelverk ska
vara uppfyllda.
● Respektive mejeriföretag lämnar in underlag på godkända mjölkleveranser till Guldmedaljprogrammet.

Bedömningsgrunderna för godkända
årsleveranser
Under kalenderåret ska:
● Mjölkleverantören uppfylla mejeriföretagens leverans
och kvalitetsregler, som omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg, miljöarbete och mjölkkvalitet.

● Bakterieräkningsprovet (i tusental), får vara högst
50 CFU (177 IBC). Ett prov per kalenderår
får vara högst 100 CFU (387 IBC).
CFU  Colony Forming Unit
IBC  Individual Bacterial Count
● Alla syrningsprov vara utan anmärkning.
● Celltalet, räknat som besättningsmedeltal under
tolv månader (geometriskt årsmedeltal), inte
överstiga 175 000 celler per ml mjölk.
● Eventuell djurskyddskontroll från Länsstyrelsen inte
ha resulterat i ett föreläggande.

Särskilda bestämmelser för årsleveranser som
överstiger 500 000 kg mjölk
● Då årsleveransen överstiger 500 000 kg mjölk
kan fler än en mjölkskötare registreras. Följande
gäller om leveransen överstiger:
500 000 kg
1 000 000 kg
1 500 000 kg
2 000 000 kg
2 500 000 kg
3 000 000 kg

2 mjölkskötare
3 mjölkskötare
4 mjölkskötare
5 mjölkskötare
6 mjölkskötare
7 mjölkskötare
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MEDDELANDE
OM UTMÄRKELSE
Mjölkleverantören meddelas när utmärkelse kan erhållas
Guldmedaljprogrammet meddelar mjölkleverantören när
tillräckligt antal godkända leveransår berättigar till utmärkelse och vilken/vilka personer som finns registrerade. Är
alla uppgifter riktiga behöver mjölkleverantören inte kontakta Guldmedaljprogrammet utan utmärkelsen kommer
automatiskt att delas ut.
Mejeriföretagen delar ut Guldmedaljprogrammets diplom
och plaketter. LRF Mjölk arrangerar en gemensam utdel-

ning av Guldmedaljen i Stockholm. Eventuella medresenärer
faktureras till självkostnadspris och kan följa med i mån av plats.
● Har du några frågor kring utmärkelser, regelverk med mera,
kontakta ditt mejeriföretag.
● Allmän information om guldmedaljen hittar du på
www.lrf.se/guldmedaljen.

