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                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

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 

Desember 7 072 218 98,0 % 1,6 % 0,4 % 0,0 % 4,51 % 3,53 % 145 33 

SUM 85 130 484 95,1 % 4,3 % 0,4 % 0,2 % 4,41 % 3,48 % 154 29 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2021 

 

 
 
 
 
 
 
Kvalitet desember 
Gratulerer med en fantastisk god måned med 98 % elitemelk og ingen i 3 klasse. Dette gjorde at vi 
kom over 95 % elitemelk totalt for 2021. Det er bare 0,6 % av melken som er avregnet i 2 og 3 
klasse. 2021 er det flere rekorder aldri før har vi hatt fettprosent i snitt over 4,4 % og protein med 
snitt på 3,48 % totalt for året. Den 3 rekorden er over 100 millioner liter innveid på Q fra egne 
produsenter i 2021. Dette er fordelt på 85,1 million liter på Jæren og 16.5 million liter i Gausdal. 
Dette er en økning på ca 6 millioner liter fra 2020. Vi har tatt imot rett over 500 tusen liter med 
overproduksjonsavgift i 2021. Totalt for Q er kvoteoppfølgning rett over 95 %. Det er mange som 
har mye å hente på å levere hele melkekvoten. Det var over 5 millioner liter kvote i Q som ikke ble 
levert til meieri i fjor.  
 

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. Vi håper det nye meieriet blir ferdig testet i løpet av Januar og 
at vi kan begynne noene prøve produksjoner utover vinteren. Vi vil komme med informasjon i 
hvert Q-nytt hvordan framdrift og produskjon i det nye meieriet går.  

 

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.  
  

Melkefordeling Q 
November 2021 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 7 072 218 1 430 859 
Kjøp av TINE  879 493 1 467 328 
Til Tine   

-Nytt! 



 
 

Kostnadsvekst  
Q fikk et brev rett før jul fra produsentlag i Gausdal som var fortvilet over økte kostnader og 
nedgang på 7 øre i basispris. I tillegg til dette er forholdstall satt ned fra 1,07 til 0,99 som gir en 
redusert produksjon på 8 %. Reduserte priser og kraftig prisvekst på strøm, gjødsel, kraftfor, økt 
rente og diesel. Dette gjør starten på 2022 vanskelig for mange.  
 
Q sitt svar til produsentlag var å vise at Kristine og Bent alt hadde henvendt seg til 
Landbruksdirektoratet og Bondelag og reagert på nedgang pris og diskusjon rundt forholdstall. 
Noen spørsmål de stilte.  
 
Vi håper Landbruksdirektoratet kan bidra med en økt forståelse rundt siste priser og forholdstall for 
2022. 
1. Har Landbruksdirektoratet utfordret Markedsregulator på kostnadseffektivisering og 

behovet for økt pris til bonde? 
2. Hvilket budsjett ligger bak disse endringene? 
3. Hvilke volumer er predikert for 2022? 
4. Hvordan skal vi forstå dette i en langsiktig sammenheng og konsekvensene av dette 
5. Hvorfor blir ikke andre aktører innkalt for å diskutere forholdstall og priser. 
 
 
Q har også fått kostnadsøkninger i 2021 i tillegg  er våre rammevilkår usikre fremover med mye press 
fra mange kanter. Bare kostnadsøkninger og utvikling i markedsandeler ser ut til å redusere 
overskuddet for Q med 40 millioner i 2021. 
 
Hvis vi i tillegg får dårligere rammevilkår og økte kostnader i forbindelse med å ta i bruk det nye 
meieri så kan det bli vanskelig for Q framover. Q var helt nødt til å øke prisen på melk ut i butikk på 
50 øre literen. Risiko med dette er reduserte markedsandeler. En nedgang i volum fra dere 
produsenter på 8 % betyr ca 1,5 million kroner i redusert inntransportstøtte. I tillegg vil indeks på 
transport øke som gjør at Q kommer dårlig ut i 2022 på inntransport av melk. 
  

 


