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                                      Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

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 

Juni 7 093 050 95,7 % 4,0 % 0,2 % 0,1 % 4,37 % 3,43 % 162 23 

SUM 36 687 043 96,3 % 3,3 % 0,2 % 0,2 % 4,46 % 3,47 % 149 26 

          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Melkekvalitet juni 
Litt flere som mister elitemelk denne måned grunnet celletall. 95,7 % elitemelk i juni er likevel 

veldig bra. Fett % pleier å gå ned mot sommeren i fjor var det 4,14 % i juni på fettet. Jeg ser 

Gausdal har 4,30 %  i fett og de pleier å være høyere enn Jæren. Dette viser at det er mye godt 
grovfor på Jæren og det ble ikke så stor dropp i tørrstoff når dyr kom på beite. Når vi nå går inn i 
en feriemåned med varmere i været vil jeg at dere skal følge ekstra godt med på tanken. Det er 
alltid vondt å slå ut melk. Ring Morten hvis kjøling er dårlig eller andre feil. 
 

Vi har sett i mange tilfeller at årsaken til stigning i bactoscan ofte skyldes en ku. Mange tenker da 
med en gang på tank melkeanlegg/robot. Vi har mange erfaringer med at denne økning skyldes en 
eller flere kyr med koliforme bakterier som gir høy bactoscan. Det hender at en ku kan gi opp mot 
1 million i bactoscan i tanken hvis den er syk og har høyt celletall.  
 

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. Morten og Håkon har alt avviklet noe 
ferie og de blir på jobb i sommer. 
 
Håkon ferie  25/6-11/7 og 14/8-22/8 

Solveig ferie  07/7-28/7 

Geir ferie 12/7-06/8 
 
Det kan være lurt å bruke vakttelefon i sommer på kveldstid og helger her er det alltid noen som 
svarer. Vakttelefon 47 46 27 33 
 
 

Prisendringer 
Vi har fått melding om at omsetningsavgiften går ned 1 øre fra 1 juli. Ny sats blir 9 øre. Videre ble 
det enighet i jordbruksoppgjøret at melkepris skal økes med 8 øre andre halvår 2021. Vi har ennå 
ikke sett at dette er sendt ut og bekreftet fra Tine. Vi regner med at dette er klart til vi skal kjøre 
melkoppgjør neste måned. 
 

Melkefordeling Q 

Juni 2021 Jæren Gausdal 

Melk fra egne produsenter 7 093 050 1 370 263 

Kjøp av TINE        437 549  1 488 329 

Til Tine   

-Nytt! 
 



 

 

Karin pensjonerer seg 

Karin slutter på Q og går av med pensjon etter strålende innsats i 23.5 år. Hennes siste arbeidsdag 
er den 07/07/21. Vi har hatt en fin avslutningsfest for henne og mimret om hvordan det var i 
starten på Q for 23,5 år siden. I 1998 ble leveranser ført med penn inn i en bok og melkeprøver ble 
sendt til Danmark. Meieriet var totalt 700 m2 som et lite fjøs. En reise fra 3 til 100 millioner liter 
melk. I dag går alt på data og meieriet er bygd på 4 ganger etter vi startet. Flere av dere har 

takket henne for innsatsen på Facebook. Karin er ikke på sosiale medier og det hadde vært gøy om 
dere sendte henne en hilsen og takk for innsaten. Send melding eller ring Karin på telefon 905 
83 808. 
 

 

Dyrevelferdsprogram for Storfe 2022 
De fleste produksjoner har etablert et eget dyrevelferdsprogram. Dette er kjent for de som har 
gris, kylling og eggproduksjon. Nå kommer dette også på storfe fra 2022. Vi håper å kunne 
arrangere et møte etter ferien hvor vi blir enige om hvordan vi skal jobbe med dyrevelferd og 
dyrevelferdsprogramet i Q-meieriene. 

 

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       


