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Melkekvalitet 
Denne måneden er det mange som har sina av kyrne, og derfor går melkemengden betydelig ned 
fra forrige måned. Det ble innveid 1 370 263 liter denne måneden. Dessverre har elitemelksandelen 
også gått ganske kraftig ned fra forrige måned, og endte på 90 % denne måneden. Det 
gjennomsnittlige celletallet har økt til 163, og det var det som gjorde at elitemelka røyk for flere 
denne måneden. Tørrstoffinnholdet går også litt ned, noe som er naturlig når mange har begynt å 
slippe kyr på beite. Bacto holder seg stabilt, og vi er veldig fornøyde med å ikke ha hatt noen 
tilfeller av unormal melk, selv om det har vært utrolig varmt denne måneden. Husk å følge med på 
kjølinga på tanken, slik at vi unngår det også neste måned.  
 

Digitalt produsentmøte 
Tirsdag 8. juni arrangerte produsentlaget og produsenttjenesten enda ett digitalt produsentmøte. 
Vi hadde med oss Oddbjørn Kval Engstad fra NLR Innlandet til å fortelle om strategier og generelle 
tips og triks før slåttonna, i tillegg til at fabrikksjefen i Gausdal, Lillian Findalen fortalte oss om den 
daglige drifta på meieriet i Gausdal.  
Alt i alt et veldig vellykket og veldig lærerikt møte for alle deltakere.   

Ferieavvikling i produsenttjenesten 
Nå nærmer det seg ferietid for oss i produsenttjenesten. Vi har delt ukene litt mellom oss, slik at en 
av oss skal være tilgjengelig på meieriet hele sommeren. Prøvesending og alt annet går som 
normalt gjennom hele sommeren.  
Per tar ferie fra 3. juli til 25. juli (uke 27, 28 og 2) 
Heidi tar ferie fra 26. juli til 8. august (uke 29 og 30) 
  

 Innmålt 
mjølk 

Elitemjølk 
Klasse 

1 
Klasse 

2 
Klasse 

3 
Fett Protein Celletall Bacto 

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 

Juni 1 370 263 90 % 9,3 % 0,8 % 0 % 4,30 3,54 163 23 
Hittil i år: 8 764 554 95,1 4,7 % 0,3 % 0 % 4,34 3,56 143 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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Dyrevelferdsprogram for Storfe 
Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei 
felles bransjeretningslinje. Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer 
enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet.  

Dyrevelferdsprogrammet for storfe (DVP) skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, 
dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske 
storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at godkjent dvp-veterinær og produsent i samarbeid 
finner forbedringsområder, og går gjennom hva som allerede er bra i besetningen. Dette skal skape 
gode forutsetninger for en lønnsom produksjon. Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si 
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene 
ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med 
utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. 
Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer. 

For å få en jevn innrullering av de rundt 10 000 storfebesetningene, får hver besetning en fastsatt 
periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. Det vil bli sendt ut varsler i god 
tid, for å sikre at alle er oppmerksomme på sin periode. Produsentene må selv inngå avtale med en 
veterinær om besøk. DVP-besøk skal gjennomføres seinest hver 16. måned deretter. 

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. Under besøket skal veterinæren 
gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte 
velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. 
Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og halthet.  

En egen veileder for DVP-besøket er laget slik at produsenten kan være forberedt på besøket og 
veterinær skal få best mulig grunnlag for å utføre et nyttig besøk. Veilederen, som fortsatt er under 
arbeid, vil bli tilgjengelig på animalia.no tidlig høst 2021. For å i størst mulig grad sikre at kjøtt og 
mjølk kommer fra dyr som har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette 
økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på dyrevelferdsbesøk siste 16 måneder og/eller 
manglende lukking av avvik på dyrevelferdsbesøk innen oppsatt frist.  

 

 

GOD SOMMER FRA OSS I PRODUSENTTJENESTEN   


