
 
 
 
 
                                 
                                               Jæren Oktober 2021                                                                       

 
                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

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 

September 6 589 560 92,5 % 5,9 % 0,7 % 0,9 % 4,39 % 3,50 % 163 41 

SUM 64 474 115  95,1 % 4,2 % 0,4 % 0,2 % 4,41 %  3,47 % 155 29 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2020 

 

 
 
 
 
 
 
Kvalitet september 
Vi har mottatt fire lass i september med så høy bactoscan at vi måtte destruere kammer på bil. Vi 
ber alle om å finne seg en rutine og sjekke tanken morgen og kveld. Til alle dere med robot hvor 
automatikken styrer tank ta en titt på tanken hver gang dere skifter filter. Etter 2 måneder med 
rett over 90 % elitemelk så håper vi på over 95 % elitemelk igjen i oktober. Vi ser en fin økning i 
fettprosent det må være mye godt grovfor og god foring.  
 
Endringer 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 
 

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/ 
 
 

Melkefordeling Q 
September 2021 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter  6 589 560   1 212 684 
Kjøp av TINE     1 722 270   1 771 815  
Til Tine   

-Nytt! 



 
 

 
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.  
 
 
Oppdatering nytt meieri 
Det kjøres fortsatt testing i det nye meieriet for å få alt til å fungere sammen. Vi må være helt 
sikre på at alt er 100 % før vi flytter inn. Dette er grunnen til at vi fortsatt kjører full produksjon i 
det gamle meieriet. Den dagen vi flytter inn i det nye kan vi ikke gå tilbake til det gamle meieri 
igjen. 
 
De neste ukene er det full kontroll på alle sveiser siden det er funnet noen dårlige. Det blir også 
testing på containerfyllere og vaskesystemer.  Viktig å kontrollere dette før det er i full drift.  
 
Bildet nedenfor er tatt fra det nye kontrollrommet i det nye meieriet. Her blir det mange skjermer å 
passe på. Alle produksjoner blir styrt fra dette rommet.  
 

  
 
 
 
Oppdatering salg 
I ukene etter sommerferien ser vi en liten tilbakegang på salget i dagligvare. Det er økning for 
salget i storhusholdning som er naturlig når samfunnet åpner opp. Vi ser at nylanseringer som den 
nye Q fersk sjokolademelk uten tilsatt sukker bidrar godt til økning i salget. Akkumulert hittil i år 
har Q en vekst på 2,5 %. Vi gleder oss til nye produkter og vekst med det nye meieri.  
 
 
Fagmøte  
Samfunnet åpner opp igjen og det hadde vært fint med et fagmøte og noe sosialt. Vi på Q tenkte å 
arrangere et møte før 15. november. Vi kommer tilbake med innhold og hvor det skal arrangeres 
så snart vi har dette på plass. 
 


