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KRAV TIL TINEPRØVEROM
Vi viser til lagets rundskriv nr 35/2000 med vedlagt tineprøveprosedyre. Denne prosedyren
er utarbeidet i samråd med FHL.
For å sikre mest mulig like rammevilkår for tineprøver av frossenreke, finner vi grunn til å
presisere at følgende krav stilles til lokaler hvor tineprøver skal tas:
Tineprøverommet må kunne avlukkes for å forhindre ytre påvirkninger. Videre må
prøverommet være utstyrt med følgende:
 Varmeanretning som opprettholder kontrollert og jevn romtemperatur (18 – 25
C) i
hele rommet under tineprosessen, inntil 24 timer.
 Godkjent finvekt som kan veie minst 1 kg, har en delegrense på +/- 1 gram og hvor
minste tillatte veiekvantum er 2 gram.
 Godkjent vekt som kan veie minst 60 kg og ha en delegrense på +/- 10 gram.
 Vask med tilgang på varmt og kaldt vann, samt spyleslange.
 Arbeidsbenker.
 1 stk tinekar (vannbad) som kan romme minst 15 kasser, med en heiseanordning,
hvor disse kassene kan settes ned og løftes opp uten at innholdet faller ut. Karet må
dessuten ha tilgang på varmt og kaldt vann, samt log for temperaturmåler i vannet. I
tillegg må det være sirkulasjon i karet i form av enten luft eller annen innretning. I
karets avløp skal det plasseres en sil for oppsamling av eventuelt overløp fra kassene.
 Minst 15 perforerte kasser som passer til tinekaret, og som alle har tydelig anført
egenvekt på kassene.
 Gulvplass for prøven, minimum 15 blokker/kasser.
 Vasking/renhold: Det er kjøpers ansvar å påse at tineprøverom og dets utstyr blir vasket
og desinfisert ved behov.
Disse kravene er likelydende med krav gjeldende for nøytrale fryselager.
Kjøpere som ikke har tineprøverom som tilfredsstiller disse kriteriene, bes kontakte Norges
Råfisklags kontrollavdeling for nærmere avklaring av utforming av tineprøverom. For de
som ikke ønsker eller har muligheter for å innrede et tineprøverom i tråd med ovennevnte,
kan kontrollblokker fraktes til godkjent anlegg for prøvetaking mot betaling av kostnader
knyttet til leie av lokale og frakt at disse blokkene.
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