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                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

September  6 589 560 91,1 % 8,2 % 0,4 % 0,2 % 4,26 % 3,45 5 170 36 
Oktober 6 853 126 91,2 % 8,4 % 0,5 % 0,0 % 4,43 % 3,52 % 157 30 

November 6 731 025 96,1 % 3,0 % 0,4 % 0,5 % 4,43 % 3,51 % 152 25 

SUM 78 058 266 94,9 % 4,5 % 0,4 % 0,2 % 4,41 % 3,48 % 155 29 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2021 

 

 
 
 
 
 
Kvalitet november 
Hei! En flott måned på kvalitet og elitemelksprosenten opp 5% i forhold til de to siste månedene. 
Mange som har fått kontroll på celletallet. Vi satser på en like god måned i desember, da kommer 
vi over på 95% elitemelk for hele 2021 samlet. Noe som er meget bra. Det vil bli uttak av 
anaerobe sporer i løpet av de to første månedene i 2022, viktig med det beste grovforet til kyrne. 
Som dere har merket på de siste prøvene har de vært uten urea. Vi er lovet nye kalibreringsprøver 
til den 6. desember, så da håper vi disse er klar til prøver den samme uken. Beklager dette.  
 
Informasjonsmøte  
Takk for at det var så mange som kom på informasjonsmøte i november. Kristine og Bent takker 
for god støtte fra dere i kampen om rammevilkår. Det er sendt inn klage på vedtaket om å fjerne 
distribusjonsstøtten. Vi er lovet at det skal komme et svar i løpet av desember fra 
Landbruksdirektoratet. Q har valgt å heve prisen på melk i butikk for å kompensere bortfallet av 
distribusjonsstøtten. Nå koster Q melken mer enn Tine-melk i flere kjeder. Det ble informert om 
DVP i møte, de som trenger mer informasjon om dette kan lese mer om programmet på   
https://www.q-meieriene.no/q-gaarden/for-q-bonden  
 

 
Vinteren står for tur 
Vi har begynt på desember og vi har så vidt hatt litt snø i luften og kuldegrader. Ber dere om å 
brøyte og strø private veger som dere pleier. Geir var på besøk i Vindafjord 30.11. Der var det is, 
snø og kjettingføre. Vi har 5 biler og 1 henger. Dette utsyr har alt fulle dager og det blir fort 
forsinkesler og problem hvis vi ikke klarer å holde alle biler i drift. 

 

Lokale tildelinger fra Kavli-fondet 
Hvert år deler eieren av Q-meieriene, Kavli-fondet, ut overskuddet sitt til gode formål. I 
denne potten er det 2,5 millioner kroner som de ansatte i Q- og Kavli bestemmer hvor 
skal deles ut. I årets runde ble det delt ut mye penger til lokale aktører rundt Klepp. 
«Løvemammaen» får kr 500.000,- De arbeider for barns rettigheter. «På jul mot 
mobbing» får kr 100.000,-.  
 
 

Melkefordeling Q 
November 2021 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 6 731 025 1 378 408 
Kjøp av TINE  879 493 1 467 328 
Til Tine   

-Nytt! 



 
 

 

Salg og økonomi 2021 
Q har hatt en nedgang i salget på melk i 2021 og mister markedsandeler. Takket være nye 
produkter på pose som Frokostyoghurt og Skyr Mini klarer vi å holde omsetning omtrent på samme 
nivå som i 2020. Grunnet økte kostnader på energi og redusert salg kommer resultatet til å bli 
redusert med ca 40 millioner i forhold til topp året 2020 hvor vi hadde et overskudd på ca 140 
millioner.  
 
Det blir viktig å komme i gang med det nye meieriet tidlig i 2022. Da kan vi øke salget av 
produkter vi i dag har godt salg på og komme med flere nye varanter på Yoghurt og Skyr. 
Grunnen til at Kristine og Bent har vært så aktive i media for å beholde våre rammevilkår er at de 
frykter for eksistensen til Q med egne bønder. 100 millioner i pluss i 2021 kan fort bli kr 0 i 2022 
hvis vi mister ditribusjonsstøtten. Økte avskrivninger på vårt nye meieri kommer i 2022 med kr 45 
millioner i året. Se nedenfor hva som skjer hvis Q mister de konkurransefremmende tilskudd. 
 
  

 
 
2022 blir et spennende år for Q og våre gode produsenter. Q møter utfordinger med rammevilkår 
og innkjøring av nytt meieri. Produsentene våre får kostnadsøkninger og nedgang i volum på melk 
med 9%. Vårt nyttårsønske får være at noen ser den store verdien av produksjon av norsk mat og 
at det blir priser og økonomi som gjør det lettere å være bonde. Vi må produsere ren norsk mat og 
gjøre oss mindre avhengig av import.  Nyttårsønske nummer 2 er at det fortsatt blir mulig å drive 
konkurranse på norsk melk med egne produsenter og komme med nye innovasjoner som gir økt 
salg av norsk melk.  
 
 
Julehilsen 
Takk for samarbeidet fra oss i produsenttjenesten 2021. Det er en glede for oss å jobbe med dere. 
Q-Meieriene har nå drevet i 24 år. Etter at vi har sittet 1 år på et kontor uten vindu var det nå fint 
å flytte inn i nye lokaler i 5. etasje, lyst og fint med god utsikt. 2022 vårt 25. driftsår blir veldig 
spennende. Vi tar i bruk det nye meieriet og vi håper på en god løsning rundt rammevilkår som 
gjør at vi kan konsentrere oss om å lage gode norske kvalitetsprodukter som øker omsetning av 
norsk melk. 
 


