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Melkekvalitet 
Juli og august ble dårlige måneder med tanke på elitemelksandel. I juli hadde vi flere som strevde 
med både bakterier og celletall, noe som førte til at mye melk ble avregnet i både klasse 1, 2 og 3. 
Dette har bedret seg i august, men vi er fremdeles ikke helt der vi ønsker å være igjen enda.  
Tørrstoffinnholdet har også vært ganske lavt de siste to månedene, men det virker til å være på vei 
oppover igjen, basert på månedens siste prøver.   

Digitalt kvotesystem 
I mars lanserte Landbruksdirektoratet en ny digital løsning for melkekvotesystemet. Dette systemet 
er lagt opp slik at eieren av en grunnkvote selv må logge inn i Altinn og registrere, dersom det er 
endringer i hvilken produsent som skal disponere kvota det neste året.  
Registrering av hvem som skal disponere kvoten fra 01.01.2022 må skje i perioden 01.10 – 31.10.21 
Skjemaet finnes her: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/kvoteordningen-for-melk/ 
 
Det er ikke lenger nødvendig å sende inn skjemaer/kontrakter til Landbruksdirektoratet for 
godkjenning av utleie. Registrering i Altinn er nok. 8 
Aktive melkeprodusenter kan logge inn i Altinn og se detaljer om sine disponeringsretter.  
Vi vil minne om viktigheten av å skrive gode og tydelige leieavtaler, både for utleier og leietaker sin 
del. Standardiserte maler kan lastes ned fra internett.  

Kjøp av kvote fra staten  
Innlogging for kjøp finner du her:  
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordningerfor-jordbruk/kjop-av-grunnkvote-fra-
staten 
 
Husk at det er personen som eier kvoten som logger seg inn for å registrere kvotekjøp. Du skal 
bruke fødselsnummer ved søknad. Ved feil eller problem ring 78 60 60 00. 

 Innmålt 
mjølk 

Elitemjølk 
Klasse 

1 
Klasse 

2 
Klasse 

3 
Fett Protein Celletall Bacto 

Juni 1 370 263 90 % 9,3 % 0,8 % 0 % 4,30 3,54 163 23 
Juli 1 219 303 76,2 % 15,2 % 7 % 1,7 % 4,17 3,49 188 36 

August 1 169 220 85,3 % 13 % 0,9 % 0,7 % 4,19 3,51 174 28 
Hittil i år: 11 153 077 92 % 6,7 % 1,1 % 0,3 % 4,3 3,55 151 24 
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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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Ferdivarerekord og andre nyheter fra meieriet 
Det er stadig stor etterspørsel etter varene fra Q-Gausdal. I uke 33 ble det kjørt ut 1004 paller med 
syrnede produkter fra produksjon til ferdigvarelageret vårt på Lillehammer. Dette er første gang vi 
sender ut over 1000 paller på en uke, og tilsvarer 15 semitrailere med varer til kundene våre.  
Etter en hel del tester over lengre tid, er det bestemt at holdbarheten på 1,75 liter melk fra Q-
Gausdal kan økes fra 14 til 16 dager. Det legges ned stor innsats med renhold, vedlikehold og 
oppfølging inne på meieriet, men det hadde ikke vært mulig uten god kvalitet på råvaren. Det skal 
dere leverandører ha honnør for!   

Grovfôrprøver 
Mange begynner å komme langt med årets slått i løpet av denne måneden, og det nærmer seg tid 
for å ta ut årets fôrprøver, for å vite hva man fôrer med.  
Vi i produsenttjenesten kan bistå med uttak av prøver for innsending, og vi har også bôr som kan 
lånes ut. Vi har også mulighet til å bruke XNIR-grovfôrpistol for hurtiganalyse av f.eks. en 
ferdigblandet grovfôrmiks.   
 

Sjekk melketanken 
Et godt tips: Pass på når du skifter såpedunker til melketanken at slangen som suger vaskemiddel 
står lengre ned enn følerne. Vi har sett noen tilfeller med korte såpeslanger hvor tanken ikke får 
såpe ved vask, selv om det er mye såpe igjen på dunken.  
Du vil heller ikke få alarm på tanken om at det er tomt for såpe. Ellers minner vi om at dere sjekker 
temperatur på tank to ganger daglig slik at eventuelle kjølefeil kan fikses før melken blir ødelagt. 


