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                                          Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

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

Juli 7 145 385 94,5 % 4,3 % 1,2 % 0,0 % 4,24 % 3,41 % 166 25 
August 6  959 077 91,1 % 8,2 % 0,4 % 0,2 % 4,26 % 3,45 % 170 36 

SUM 57 884 666 95,4 % 4,0 % 0,4 % ,02 % 4,41 % 3,46 % 154 28 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2020 

 

 
 
 
 
 
Kvalitet august 
Det er flere som har hatt problem med celletallet etter ferien. Typisk for denne årstiden er at flere  
kommer over i klasse 1 på celletall. Vi har hatt fire tilfeller med unormal melk der bactoscan var så 
høy at vi måtte destruere ett eller flere kammer på tankbilen. Produksjonen på meieriet er høy og 
vi har brukt over 8 millioner liter melk i August. Vi har fått tre nye leverandører til Q etter ferien. 
Dette passer bra for vi kjøpte 1,17 millioner liter av Tine i august. 
 
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 kvoten 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.  
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 frist 1 oktober 
Innlogging for kjøp finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-
for-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 fødselnummer ved søknad. Ved feil eller problem ring 78 60 60 00.  
 
Møter 
Vi har diskutert med Jæren produsentlag om årsmøte og fagmøter. Vi håper samfunnet snart blir 
normalt igjen og at vi kan invitere dere til visning/møte på det nye meieriet en gang i høst. 

Melkefordeling Q 
August 2021 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter  6 959 077   1 153 391 
Kjøp av TINE     1 169 220   2 000 859 
Til Tine   

-Nytt! 



 
 

Skilt i hardplast og klistermerke 
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 laget  foreløpig i et begrenset opplag, for å sjekke interessen. Første mann 
til mølla. Ta kontakt med Håkon så sender han ut med melkebilen. 
 

        
 
 
KSL 
Vi ber dere som er usikre på om KSL status er ok om å sjekke dette. Vi ser nå flere som har 
mangler når vi henter KSL status på våre leverandører. Lukk avvik og utfør egenrevisjon årlig så 
blir det ingen trekk. 
 
Sjekk melketanken 
Et godt tips: Pass på når du skifter såpedunker til melketanken at slange som suger såpemiddel 
står lengre ned enn føler. Vi har sett noen tilfeller med korte såpeslanger hvor tanken ikke får såpe 
ved vask enda det kan være 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 kjølefeil kan vær mulig å fikse før melken blir ødelagt. 
 
Testing testing testing 
Vi har så vidt begynt å teste med melk i det nye meieriet. Før vi kan det i bruk har vi fortsatt et 
par måneder igjen med masse hygiene tester og justeringer. Vi gleder oss til å ble ferdig akkurat 
nå klarer vi ikke å produsere nok Skyr til butikkene i det gamle meieriet. Det er viktig å bli ferdig 
slik at vi får nye produkt ut i butikker til lanseringer i 2022. 
 
 
 
 

 


