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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
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 
Desember 1 430 859 94,1 % 5,9 % 0 % 0 % 4,35 3,58 152 25 
Hittil i år: 16 471 410 92,7 % 6,3 % 0,8 % 0,2 % 4,3 3,57 151 25 

 
 

Melkekvalitet 
 I desember henta vi inn 1 430 859 liter med melk. 94,1% av denne melka ble avregna som 
elitemelk. Litt celletallsutfordringer og bakterier gjorde at i underkant av 6 prosent av melka ble 
avregnet i 1. klasse. Heldigvis ingen som ble avregnet i hverken 2. eller 3. klasse denne måneden. 
Fettprosenten har gått jevnt oppover de siste månedene, og denne økningen fortsatte også i 
desember. Celletall, bakterier og proteininnholdet omtrent på samme nivå som i november.  
Total elitemelksandel for fjoråret endte på 92,7 %, noe som er litt lavere enn i fjor. Av statistikken 
så ser vi at ¾ av de som ryker på elitemelka ryker på celletall, så det er god grunn til å følge godt 
med på det når vi går inn i det nye året. 
Selv om den totale elitemelksandelen var litt lavere enn i fjor, var det likevel 49 produsenter som 
hadde 100 prosent elitemelk i alle fjorårets tolv måneder og gjorde seg fortjent til en ny kopp i 
samlingen. Vi gratulerer! 
 

Nytt år, nye muligheter 
Vil benytte denne anledningen til å ønske alle dyktige Q-bønder et riktig godt nytt år!  
2021 bød på en del utfordringer for Q, både med tanke på Covid19, forsinkelser på det nye meieriet 
på Jæren og storm rundt distribusjonstilskudd. Samtidig så var det et år med god vekst i 
melkemengde fra egne produsenter hos oss i Gausdal, med en økning på nesten 10 prosent.  
Vi håper å klare å fortsette den gode trenden inn i det nye året, og knytte til oss enda flere 
produsenter.  

 

Årsoppgjør i kukontrollen 
Årsoppgjøret i kukontrollen for 2021 kjøres 11. januar, og alle hendelser i 2021 må derfor være 
registrert før 10. januar 2022 kl. 23:59.  Lurt å gå over og ta en sjekk på at alle helsehendelser og 
lignende er registrert. Registrering av melkeveiing og kraftfôrtildeling er viktig for å få godkjent 
årsoppgjør. Kravet er 11 registrerte perioder og minimum 6 prøveuttak gjennom året.  

Januar 2022 
 

-NYTT 
   fra Gausdalsmeieriet 

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 
 
 

Utmerkelser for laveste bacto og celletall 
Som tidligere har vi også i år premiert de produsentene med laveste geometrisk middel på celletall 
og bacto i de tre produsentlagene. For 2021 ble resultatene i denne uhøytidelige konkurransen slik: 
 
Laveste celletall 
Produsentlag Sør: Nordby Gård – 75’ 
Produsentlag Nord: Ove Vidar Berget – 45’ 
Produsentlag Valdres: Geir Kongslien – 89’ 
 
Laveste bacto 
Produsentlag Sør: Jon Hanestad – 5’ 
Produsentlag Nord: Angardsvollen ANS – 5’ 
Produsentlag Valdres: Lage Ulrik Ranheim – 7’ 
 
Godt jobba og gratulerer så mye til alle seks! 
 
 
 

 


