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Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
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 
November 1 378 408 96 % 3,7 % 0,3 % 0 4,31 3,60 148 24 
Hittil i år: 15 040 551 92,6 % 6,3 % 0,8 % 0,2 % 4,30 3,56 151 25 

Melkekvalitet 
I november ble det henta inn 1 378 408 liter til Gausdalsmeieriet. 96 prosent av dette ble avregnet 
som elitemelk. Denne måneden er det kun celletallstrøbbel som gjør at flere ryker på elitemelka. 
Tabellen viser godt at det blir mindre bakterieproblemer når temperaturene synker. 
Tørrstoffprosenten fortsetter oppgangen fra de siste månedene.  
Vi ligger veldig godt an volummessig. I hele 2020 henta vi inn 14 848 898 liter, mens i år så passerer 
vi 15 000 000 allerede i november. Dette forklares både ved økt forholdstall, men også med nye 
produsenter. Vi har fremdeles god kapasitet på bilene til videre vekst, så ikke nøl med å kontakte 
oss i produsenttjenesten dersom du vet om noen som kan være aktuelle som nye Q-bønder.  

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 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 
Gausdalsmeieriet. Gausdal Demensforening ble tildelt 100 000 kroner og Tid Kafé i 
Follebu fikk 300 000 kroner. Tid Kafé tilbyr arbeidstrening til folk som har falt utenfor 
arbeidslivet, eller har problemer med å komme seg ut i jobb.  

Rammevilkår Q 
Q har hatt en liten nedgang i melkesalg i 2021 og mistet 
noen markedsandeler. Økning på yoghurt og skyr mini gjør 
at vi klarer å holde omsetning omtrent på samme nivå som 
i 2020. Økte kostnader til energi og reduksjon i salg gjør at 
resultatet for 2021 reduseres med omtrent 40 millioner 
sammenlignet med toppåret 2020. Bortfallet av de 50 millionene i distribusjonstilskudd er derfor 
alvorlig for oss, når vi i tillegg får økte avskrivninger på det nye meieriet på Jæren på 45 millioner fra 
2022. Dette er grunnen til at Bent og Kristine er så aktive i media om dagen. De er bekymret for 
fremtiden når direktoratet begynner å lefle med rammevilkårene som kom på plass for få år siden 
og muliggjorde de store investeringene i Gausdal og på Jæren. Klagen skal behandles i desember. 

Gausdal desember 2021 

-NYTT
Kontaktinfo  
Produsenttjenesten: 

Heidi Stenseng: 958 52 034 
(vakt tankservice) 

Per Muriteigen: 979 59 124 

Ola Borgard: 995 16 374 
(Inntransportleder) 

2017 2018 2019 2020 2021E
Omsetning 1612 1819 1849 2056 2054
Driftsresultat 87 112 138 141 101
Driftsmargin 5,4% 6,2% 7,5% 6,9% 4,9%
Investeringer 57 99 259 336 281

1: tall i millioner
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Gårdsveier 
Nå som vinteren kommer igjen minner vi om viktigheten av å holde gårdsveien fri for snø og farbar 
til melkebilsjåførene kommer. Før det kommer for mye snø er det også en god ide å ta en runde 
med motorsag og rydde unna trær som kan bøye seg ned i veien over bilene.  

Innrullering i DVP 
For at alle de 10 000 
storfebesetningene som omfattes 
av dyrevelferdsprogrammet skal 
innlemmes før 1. mai 2023, er det 
laget en innrulleringsplan basert 
på siste siffer i dyreholds-id. 
Dyrevelferdsprogrammet vil 
sende ut varsler på epost/sms i 
god tid for å sikre at alle 
produsenter er oppmerksomme på sin periode. Her kan du lese mer om DVP 

Organisasjonsendring Produsenttjenesten 
Heidi har fått redusert sin stilling til 70 % fra 1. november da hun har overtatt hjemgården. Det 
betyr at hun kommer til å ha fri hver fredag og medfører at Per overtar noen av oppgavene hennes, 
men Heidi vil fortsette å ha vakt på tankservice, også på fredager og helg. Vi er opptatt av å 
opprettholde tilbudet ut til produsentene, så Per vil være tilgjengelig og vil ta seg av oppfølging på 
melkekvalitet og andre oppgaver som f.eks registrering i kukontrollen denne dagen.        

Q-Nytt, Q-Meieriene avd. Gausdal, Østringveien 2, 2651 Østre Gausdal 
Ansvarlig redaktør: Heidi Stenseng – heidi.stenseng@kavli.no 

Siste siffer i dyreholds-ID Periode
0 og 1 1. januar 2022 - 1. april 2022
2 og 3 1. mars 2022 - 1. juli 2022
4 og 5 1. juni 2022 - 1. oktober 2022
6 og 7 1. september 2022 - 1. desember 2022
8 og 9 1. desember 2022 - 1. mars 2023

Oppsamlingsperiode 1. mars 2023 - 1. mai 2023

https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/

