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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
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 
Oktober 1 296 382 98,4 % 1,3 % 0 % 0,3 % 4,30 3,62 153 36 
Hittil i år: 13 662 143 92,3 % 6,6 % 0,9 % 0,2 % 4,30 3,56 151 25 

 
 

Melkekvalitet 
Etter et par relativt dårlige måneder samlet sett, er vi nå tilbake på gamle høyder 
melkekvalitetsmessig. Hele 98,4 % av melka som kom inn til Gausdalsmeieriet i oktober ble 
avregnet som elitemelk. Vi må helt tilbake til april for å finne like gode resultater. Det begynner å 
roe seg litt rundt de fleste nå mot høsten, og det gjenspeiles også på melkekvaliteten. Lite trøbbel 
med både bakterier og celletall denne måneden, og ingen tilfeller av unormal melk.  
Vi ser også at totalmengden liter inn går oppover igjen etter sommeren, og det er gledelig å se at 
det er mange som ligger godt i rute for å fylle kvota i år, selv med høyt forholdstall.   

Julebord 
Det nærmer seg endelig tid for julebord igjen. Som tidligere arrangeres det julebord i alle tre 
produsentlag, på Dombås, Gausdal og på Fagernes.  
Julebord i Gausdal blir 4/12 på Nermo Hotell – Invitasjon kommer fortløpende. 
Julebord i Valdreslaget blir 19/11 på Scandic Fagernes – Invitasjon er sendt ut.  
Julebord I Norddalslaget blir 3/12 på Frichs Kafe. Invitasjon er sendt ut.   
Håper alle som har mulighet melder seg på og blir med på en hyggelig førjulskveld.  
 

Fagmøter 
I oktober gjennomførte vi første fysiske produsentmøte på veldig lang tid. Det ble arrangert kurs i 
Geno-Avlsplan, både i Norddalen og i Gausdal. Til sammen var det samlet 25 lærevillige 
melkeprodusenter på de to kursene, hvor Hans Storlien guidet oss igjennom bruk av verktøyene i 
programmet på en veldig fin og grei måte. Veldig hyggelig å endelig kunne treffes fysisk igjen og 
kunne samle sammen folk til både faglig og sosialt påfyll.  
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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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Ansvarlig redaktør: Heidi Stenseng – heidi.stenseng@kavli.no 
 
 

Nyoppusset 100-åring 
I høst har meieriet på Segalstad Bru fått en etterlengtet oppussing utvendig. Det har vært gjort 
veldig mye innenfor veggene de siste årene, men utvendig har det ikke skjedd så mye. Det var 
derfor på tide med en skikkelig runde, og det ble det også. Alt av sprekker i fasaden ble pusset over 
med ny betong, og til slutt fikk hele bygget et strøk med maling. Oppussingen kom på et veldig 
passende tidspunkt, 12. oktober var det nemlig 100 år siden de første melkespannene rullet inn på 
det nybygde Gausdal Dampysteri.   
 

 
 

Livdyr til salgs 
Dersom det er noen som har behov for flere dyr til neste år, er det både drektige kyr, ku i 
produksjon og kviger med kalving fra februar til april å få kjøpt. Ta kontakt med Heidi så 
videreformidler hun.   
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