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Melkekvalitet 
Denne måneden ble det hentet inn 1 484 218 liter. Av dette var 92,9% avregnet som elitemelk. 
Elitemelksandelen har gått litt ned denne måneden, flere som har trøblet litt med celletallet. Nå 
begynner flere å slippe ut kua på beite, og det varme været kan gjøre det enda vanskeligere å holde 
celletallet nede, så det blir enda viktigere å ta ut kukontrollprøver for å holde oversikt over 
celletallet. Bacto og tørrstoffinnhold holder seg fremdeles veldig stabilt. Husk å følge med på 
temperatur på melketanken nå når det blir så varmt.   

Utlevering av Q/Kavli-produkter 
Nå har vi endelig fått i gang igjen ordningen med salg av Q- og Kavliprodukter, og fått inn mange 
bestillinger. For dere som bor i Gausdal og omegn blir det, om alt går etter planen, utlevering 
utenfor hovedinngangen på meieriet den 9. juni. Vi sender ut påminnelse når det nærmer seg på 
SMS. For dere i Norddalen og Valdres blir det utkjøring som før. Heidi reiser til norddalen og Per 
kommer til Valdres. Dette må avtales nærmere, men det blir i slutten av uke 23.  
 

Nytt digitalt produsentmøte 
Etter suksessen sist, prøver vi med et nytt digitalt produsentmøte. Denne gangen blir det fokus på 
grovfôr, slåttetidspunkt, håndtering og ensileringsmetoder. Vi har fått med oss Oddbjørn Kval 
Engstad fra NLR-Innlandet, som har flere tiårs erfaring med rådgiving på dette temaet.  
I tillegg blir det med en representant fra ledelsen på meieriet her i Gausdal, for å fortelle litt om hva 
som skjer her på huset.   
Bli med for litt faglig påfyll før slåttonna!  
 

 Innmålt 
mjølk 

Elitemjølk 
Klasse 

1 
Klasse 

2 
Klasse 

3 
Fett Protein Celletall Bacto 

Mars 1 609 227 98,2 % 1,8 % 0 % 0 % 4,33 3,58 136 28 

April 1 476 981 98,2 % 1 % 0,8 % 0 % 4,40 3,59 140 22 

Mai 1 484 218 92,9 % 7,1 % 0 % 0 % 4,35 3,56 138 21 

Hittil i år: 7 394 291 96,1 % 3,8 % 0,2 % 0 % 4,34 3,56 139 22 
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Kontaktinfo  
Produsenttjenesten: 
 
Heidi Stenseng: 958 52 034 
(vakt tankservice) 
 
Per Muriteigen: 979 59 124 

Ola Borgard: 995 16 374 
(Inntransportleder) 
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Grovfôr til overs?  
Dersom noen har overskudd av grovfôr etter vinteren, gi gjerne produsenttjenesten beskjed. Vi 
formidler det videre.  

Eliteokser 
I siste utgave av oksekatalogen fra Geno er det flere Q-produsenter som har med okser.  
Produsenttjenesten gratulerer Sorperoa Samdrift DA fra Vinstra med oksen 12123 Lo-P som ble tatt 
ut som eliteokse nå i mai. Oksen har 24021 VR Hashtag som far, og veldig gode egenskaper på 
melkemengde, jur og bein.  
 
Vi har også en produsent i Valdres, Tore Henrik Ruud, som har to okser av rasen Østlandsk Rødkolle 
som er tilgjengelig for salg hos Geno. Oksen 44027 Kvikk av Ruud er ny nå i mai, mens 44028 
Morgan av Ruud har vært tilgjengelig for salg en stund.  
 

1: 12123 Lo-P, født hos Sorperoa Samdrift DA 2: 44027 Kvikk av Ruud, født hos Tore Henrik Ruud 

 
 

Skilt til tankrom 
Vi har fått trykket opp noen fine dørskilt som kan brukes for å styre trafikken inn og ut av fjøset. 
Dette er eksklusive saker, og foreløpig i veldig begrenset opplag, for å sjekke interessen. Første 
mann til mølla!  

 
 


