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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
Desember 1 430 859 94,1 % 5,9 % 0 % 0 % 4,35 3,58 152 25 

Januar 1 498 051 99,3 % 0 % 0,7 % 0 % 4,27 3,54 145 18 
Februar 1 389 315 98,4 % 1,6 % 0 % 0 % 4,25 3,53 141 15 
Hittil i år 2 887 366 98,9 % 0,7 % 0,4 % 0 % 4,26 3,54 143 16 

Melkekvalitet 
I februar henta vi inn 1 389 315 liter melk. 98,4 % av dette ble avregna som elitemelk. 
Tørrstoffinnholdet er fremdeles veldig bra, og celletall og bakterier har vært veldig bra. Denne 
måneden er det ingen av de over 250 leverandørprøvene vi har analysert som har vært over 100’. 
meget bra.  Dessverre var det noen få som røk på litt høyt celletall, som gjør at elitemelksandelen 
går litt ned fra forrige måned.   
Forrige uke kjørte vi analyse på anaerobe sporer. Det var fem produsenter som hadde resultat som 
var over grenseverdi, disse sendes det inn oppfølgingsprøver av. Dersom prøvene fremdeles er 
høye på oppfølgingen vil produsentene bli kontaktet. Produsenter uten utslag hører ikke noe fra 
oss.  

Melkekvoter i avregningsoppgave og kukontrollen 
På forrige måneds avregningsoppgave var ikke årets kvoter klare fra landbruksdirektoratet, og 
derfor ikke oppdatert.  
På avregning for februar er kvotene på plass og skal være riktig. Viktig å sjekke at alt stemmer med 
kvotebrevet du har fått tilsendt. 
Når vi kjører avregningsoppgaver for februar skal også kvoter oppdateres i kukontrollen slik at 
kvotefyllingsfunksjonen der inne blir tilgjengelig.  

Årsmøte produsentlag 
Nå kan vi endelig invitere til fysisk årsmøte i produsentlaget igjen. Dette gjennomføres på dagtid 17. 
mars. Innkalling kommer.  

Innspill jordbruksforhandlinger  
Q-meieriene er blitt invitert til å komme med innspill til faglagene Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
og Norges Bondelaget. Møtene skal være på Teams ca. 10. mars. Vi har informert produsentlagene i 
Gausdal og på Jæren og bedt de om å komme med innspill. Leder for produsentlagene vil være med 
på disse møtene. Q-meieriene har i tillegg sendt innspill til gruppen som består av ni personer som 
skal komme med nye beregninger for inntekt i jordbruket før 01.07.2022.  
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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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Q-Nytt, Q-Meieriene avd. Gausdal, Østringveien 2, 2651 Østre Gausdal  
Ansvarlig redaktør: Heidi Stenseng – heidi.stenseng@kavli.no 
 
 

Det er Ola H Grytten som er leder for dette ekspertutvalget og han takket veldig for innspill og sa at 
vårt bidrag ville hjelpe dem godt i det videre arbeidet. Vi har pekt på høye kostnader med kr 1 pr 
liter melk og generelt lav lønnsomhet i melkeproduksjonen. I tillegg er det lagt fram regnestykke 
som viser at mange som bygger nytt og er avhengig av leiekvoter og jord får store økonomiske 
problem.  
 

Søl fra tankbiler 
Denne måneden har vi fått noen klager på melkesøl etter at tankbilen har vært på besøk. Feilen 
kommer av kluss med en sensor på en av bilene, som gjør at kammerne på bilen fylles med mer 
melk enn det er plass til. All melk telles gjennom pumpa, så selv om det blir litt søl, er mengde på 
tankbillappen korrekt. Lekkasjen skjer etter at melka er kommet inn på tankbilen, og utbedringer er 
gjort for å redusere problemet.  
 

Etterbetaling 
I år blir det rekordhøy etterbetaling, 98 øre for hver levert liter i fjor. Q-meieriene betaler ut 
etterbetaling på melkeoppgjøret for mars, slik at det er på konto til betaling av moms med forfall 
10. april.  
 

Vårens produktnyheter 

 
 


	Melkekvalitet
	Melkekvoter i avregningsoppgave og kukontrollen
	Årsmøte produsentlag
	Innspill jordbruksforhandlinger
	Søl fra tankbiler
	Etterbetaling
	Vårens produktnyheter

