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Melkekvalitet 
Denne måneden ble det henta inn 1 212 684 liter melk til Gausdalsmeieriet. Av denne ble 88,3 % 
avregnet som elitemelk. Vi har fremdeles en del å gå på, men vi ser at det nærmer seg. Denne 
måneden hadde 60 av 63 produsenter elitemelk, så det går rette vegen, selv om en del melk 
avregnes i 1. klasse.  Ingen melk i 3. klasse denne måneden.  
Tørrstoffet går oppover ser vi, og celletallet har bedret seg veldig den siste måneden.  

Slutt på restriksjoner på meieriet 
Etter 564 dager med strenge restriksjoner er vi nå tilbake til en normal hverdag på meieriet. Nå er 
det slutt på munnbindpåbud og avstandskrav. Vi kom oss godt igjennom, og takket være god 
innsats fra alle ansatte klarte vi å unngå sykdoms- og karanteneproblemer. Nå er det litt greiere å 
stikke innom oss dersom dere trenger noe materiell, eller har lyst på en kaffekopp.  

Vannprøver 
Det blir igjen mulighet for å sende inn vannprøver med melkebilen.  
Utstyr for prøveuttak sendes med melkebilen torsdag 7/10 og fredag 8/10.  
Flaskene med prøver blir samlet inn med melkebilen onsdag 13/10 og torsdag 14/10.  
 

Endring i disponering av grunnkvote 
1. oktober åpner Landbruksdirektoratet opp for at de som eier melkekvote kan registrere hvilket 
foretak som skal produsere på kvoten neste år. Registreringsfristen er 1. november. Denne 
registreringen erstatter tidligere søknader om utleie av melkekvote og søknader tilknyttet 
samdrifter. Dette er nytt i år så vi er opptatt av at flest mulig skal få med seg denne informasjonen. 
Innlogging til registreringsskjemaet og informasjon om disponering av grunnkvote finner dere her: 
 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/disponering-av-
grunnkvote 
 

 Innmålt 
mjølk 

Elitemjølk 
Klasse 

1 
Klasse 

2 
Klasse 

3 
Fett Protein Celletall Bacto 

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 

September 1 212 684 88,3 % 11,4 % 0,3 % 0 % 4,26 3,61 154 21 
Hittil i år: 12 365 761 91,6 % 7,1 % 1 % 0,2 % 4,30 3,55 151 24 

Gausdal oktober 2021 
 

-NYTT 
Kontaktinfo  
Produsenttjenesten: 
 
Heidi Stenseng: 958 52 034 
(vakt tankservice) 
 
Per Muriteigen: 979 59 124 

Ola Borgard: 995 16 374 
(Inntransportleder) 
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Q-Nytt, Q-Meieriene avd. Gausdal, Østringveien 2, 2651 Østre Gausdal  
Ansvarlig redaktør: Heidi Stenseng – heidi.stenseng@kavli.no 
 
 

Søknadsfrister 
Søknadsskjema for del 2 av produksjonstilskudd og avløsertilskudd er nå åpnet. Telledato er 1. 
oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Skjema sendes inn via Altinn, på denne lenken:  
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-
og-avlosertilskudd-i-jordbruket 
Minner også om søknadsfrist for Regionale miljøtilskudd i jordbruket 15. oktober. Veileder finnes på 
denne lenken: 
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-
mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp---2021.pdf 
Søknadsskjema: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/ 
 

 
Østlandsk Rødkolle på høstbeite hos Tore Henrik Ruud i Aurdal 


