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                                      Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

2021 Innmålt melk Elitemelk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 

Mars  7 475 986 97,7 % 2,0 % 0,0 % 0,4 % 4,51 % 3,50 % 144 29 
April     7 382 546 95,0 % 4,8 % 0,0 % 0,2 % 4,49 % 3,47 % 146 22 

Mai 7 795 507 97,8 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 4,43 % 3,43 % 151 23 

SUM 36 687 043 96,4 % 3,2 % 0,2 % 0,2 % 4,48 % 3,48 % 147 27 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2020 

 

 
 
 
 
 
 
Melkekvalitet mai 
For en strålende måned med to rekorder. Vi har hentet inn 7,8 millioner liter melk, eller over 
250.000 liter hver dag fra egne produsenter i mai. I tillegg er ingen avregnet i klasse 2 og 3. Vi 
hadde tre nye produsenter som startet i Q 1. mai og en ny nå 1. juni. Det er likevel veldig trist at 
vi også mister fem gode produsenter nå 1. juni som har valgt å levere til Tine. Noen av disse har 
vært Q-produsenter i nær 20 år. Vi registrerer en nedgang i fett på 0,08 fra mars til mai. Vi sjekket 
de to foregående år 2020 og 2019, her ser vi ca. samme nedgang 0,07 fra mars til mai begge disse 
år.     
 
Sterkvask i tank og melkeanlegg 
Sterkvask i tank og melkeanlegg Vi vil minne alle om at det bør kjøres kraftvask på alle 
melketanker i god tid før sommeren. Ved kraftvask tilsettes ekstra kombi-vaskemiddel under 
hovedvasken på melketanken. På de fleste automatvaskere er dette fase 4. Kraftvask er viktig for 
å ta knekken på bakterier og belegg. Det er hyppigere forekomst av aerobe sporer på sommeren, 
men ved å ta en skikkelig kraftvask av melketanken, slik at den er helt ren, er man godt forberedt. 
Det samme gjelder for melkeanlegget og robot. Kjør ekstra kraftig vask for å bryte ned det som 
finnes av belegg  
 
Kondensator på melketank er det viktigå spyle når det blir varmere i været, mange vil oppleve at 
melketanken bruker lengre tid på å kjøle ned melka. Støv og dritt samler seg i kjøleribbene på 
radiatoren, og reduserer kjøleeffekten betraktelig. Fint å spyle denne med vanlig hageslange, eller 
trykkluft. Høytrykksspyler skal ikke brukes, da det kan skade ribbene. 
 
 
Vareutlevering. 
Det er tid for den populære dagen hvor dere får kjøpe Q- og Kavli-produkter. Det er mange som 
har bestilt varer. Utlevering skjer på samme plass som tidligere på nedsiden av meieret. Dato for 
utlevering er onsdag den 9. juni kl 11-14. Husk denne dagen alle dere som har bestilt. Det er 
viktig at vi får vekk varene så fort som mulig denne dagen slik at vi ikke stanser arbeid med 
trucker som foregår i området. 
 
 

Melkefordeling Q 
Mai 2021 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 7 795 507 1 484 218 
Kjøp av TINE        437 549  1 488 329 
Til Tine   

-Nytt! 



 
 

Bondeopprøret 
 
For å ha et landbruk over hele landet er tilskuddene lagt opp slik at de får mye for de 14 første kyr. 
Med 14 årskyr får en maks driftstilskudd og høyeste sats produksjonstilskudd og avløsertilskudd. 
Dette blir ca. kr. 24.000 pr. årsku. Bor du utenfor de 7 jærkommunene er det ofte kr. 10.000 
ekstra pr. ku i form av pristilskudd melk, ekstra arealtilskudd, tilskudd til slakt og utmarksbeite. 
Det må være ulike soner i dette langstrakte landet vårt og på Jæren er det godt produksjonsmiljø, 
gode forhold for grasdyrking og investeringvilje til å utvikle gårdene.  
 
Mange har fått erfare at de får problem økonomisk når de bygger og får mye gjeld. 
Investeringslysten har vært stor på Jæren og tilskudd til bygging har vært lite. Vi er usikre om det 
er riktig å bruke enorme tilskudd til ombygging av bås til løsdrift. Det viktigste må være at de som 
har investert skal ha en god økonomisk drift og får mulighet til å viderutvikle gården. 
 
Jærbonden har satset på ny teknologi og effektivisert. I de siste 20 åra på Q har kvoter på 
henteplassene økt fra 120- til 400.000 liter. Gjeldstyngden har økt kraftig. I 2000 var snitt på 
gårdene ca. 15-20 kyr og full utnyttelse av tilskuddsordninger for de fleste. Så det store 
spørsmålet hvorfor ble dette så vanskelig økonomisk for mange. 
 
For 20 år siden eide bonden kvoter og areal selv. Det er 3-4 kroner literen i støtte på de 14 første 
kyr alt etter hvor du bor i landet. Når du bygger ut fra 15-55 kyr leier du areal og kvoter og får 
nesten ikke noe ekstra tilskudd. Noen har kostnader på kr. 2 pr. liter til å leie areal og kvote. Her 
får du en differanse på kr. 5 på det du eier og det du leier. Dette betyr at det bare er kr. 10-15.000 
i DB på disse ekstra 40 kyr. 400-600.000 i ekstra DB er ikke nok til å dekke kostnader for en ny 
bygning med robot. Dette er grunnen til at flere begynner å snakke om avkastning på kapital. 10 
millioner i en ny bygning og 5% avkastning på kapital er kr. 500.000 i året. I tillegg kommer det 
kr. 100.000 i årlige kostnad på en robtot. Alt nå er disse 400-600.000 i DB som du tjener ekstra på 
de 40 kyr brukt opp. Mange opplever en bedre arbeidsag med robot, Men det kommer mye ekstra 
kostnader på maskiner. det er forskjell på å drive 150 mål og 600 mål. Dekk og diesel arbeidstimer 
og faste kostnader øker. De fleste halverer sin inntekt etter en bruksutbygning og noen taper 
penger. Noe må gjøres!!!  
 
  

1. Heier på norsk landbruk og nytenking som ‘Bondeopprøret’ kommer med og håper på at 
deres innspill blir tatt med i utformingen av morgendagens landbruk.  

2. Økt produksjon av norske råvare/økt salg av norske produkter produsert med norske 
råvarer. For eksempel: Fullt mulig å øke produksjonsgrunnlaget for norsk melk med 3% 
eller 45 mill l melk pr år, jfr capitaforbruket i andre nordiske land.  

Dette er alle enig om. 

1. Den norske bonden må være levedyktig, det må være attraktivt å drive med 
matproduksjon, vi trenger bønder som ønsker å satse og utvikle seg.  

2. Vårt bidrag til å støtte næringen er innovasjon, investeringer og videreforedling lokalt. Vi 
har en tro på vekst og vi ser et uutnyttet potensial i norsk videreforedling av norske 
råvarer i det norske markedet – vi ser også at det er et marked for våre produkter utenfor 
Norge.  

3. Vi satser sammen med Q-bønder. Vi er avhengig av at disse ser en fremtid i sine yrker, at 
de har en stolthet for det de driver med og det vi produserer.   

4. Derfor støtter vi landbrukets krav om økt investeringsstøtte – for løsdrift og for utvikling. 
5. Derfor støtter vi landbrukets krav om å heve inntektsnivået i jordbruket.  
6. Derfor støtter vi at utvalget som skal gjennomgå grunnlagsmaterialet for 

jordbruksforhandlingene må ha et tydelig mandat slik at kostnader til jord- og kvoteleie tas 
inn i totalkalkylen, og at det utarbeides et nytt resultatmål, der egenkapitalen er gitt en 
avkastning.    

7. Det bonden også trenger er et velfungerende norsk marked som er rigget for vekst.  

Vi tror konkurranse er en av flere tiltak som skal bidra til et sterkere norsk landbruk som er 
klar til møte den stadig økende importen fra utlandet og kanskje til og med kan bli en 
eksportnæring. 


