
 
                  

 
                                 

                                             Jæren mars 2022                                                                      
 

                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

2022 Innmålt melk Elitemelk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 

Januar 7 348 577 97,0 % 2,7 % 0,3 % 0,0 % 4,46 % 3,49 % 144 28 
Februar 6 594 050  98,4 % 1,4 % 0,1 % 0,1 % 4,47 % 3,48 % 147 26 

          

SUM 13 942 627 97,7 % 2,1 % 0,2 % 0,1 % 4,46 % 4,46 % 146 % 27 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2022 

 

 
 
 
 
 
 
Kvalitet februar 
Flinke produsenter, i februar fikk vi hele 98,4% av volumet i elitemelk. Under innmålt melk ser det 
ut som det er stor nedgang i melk i februar. Det er bare antall dager i måneden som utgjør 
forskjellen. Vi kjøper nå mer melk på Jæren fra Tine enn de gjør i Gausdal. I tillegg til de volum vi 
kjøper fra Tine til våre to anlegg kjøper vi mye ost fra Tine som går til produksjon av tubeost i 
Bergen. 
 
 
Etterbetaling 
Gratulerer Tine med tidenes høyeste etterbetaling. 98 øre/liter i etterbetaling. Q-Meieriene vil 
betale ut etterbetalingen på melkeoppgjøret for mars. Da vil dette være på konto til betaling av 
moms som har forfall 10. april.  
 
 
Nye melkekvoter og endring i omsetnningsavgift 
Nå har vi lagt inn de nye melkekvotene for 2022. Ta en sjekk på oppgjøret og se at det stemmer 
med kvotebrevet dere har fått. Ta kontakt med Solveig hvis noe er feil. Landbruksdirektoratet sier 
det er produsentene sitt ansvar å sjekke at dette er rett. Det er dumt å få en regning på 
overproduksjonsavgift på slutten av året når dette blir kontrollert av Landbruksdirektoratet. 
Det er god balanse i markedet og derfor er det besluttet å sette ned omsetningsavgiften fra 8 øre 
til 3 øre fra 1. februar. 
 
 
Årsfest for produsenter 26. mars Clarion Hotel Air kl. 19:00 
Siden det ikke var mulig å arrangere årsfest i 2021 ønsker vi å feire litt ekstra i 2022. Grunnen til 
dette er feiring av det nye meieriet som åpner i vår. Vi inviterer med ledelsen på meieriet for å 
feire sammen med dere. Det vil være mulighet å overnatte til en gunstig pris. Sett av datoen så vil 
det komme informasjon om påmelding i uke 10. 
 
 
 
 

Melkefordeling Q 
Februar 2022 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 6 594 050  1 389 315 
Kjøp av TINE 1 168 526 1 043 688 
Til Tine   

-Nytt! 



 
 

Nytt styre i JPF 
Det var årsmøte i Jæren Produsentforening fredag 25. februar på Bryne Kro & Hotell. Det er alltid 
kjekt når det kommer flere folk enn forventet, og det var behov for å settes inn mange ekstra 
stoler. Tenkte det var greit å presentere styret til dere med navn og nummer hvis dere ønsker å 
snakke med noen av dem. 
 

 
 
Styret i Jæren Produsentforening 2022 
 
Leiar: Endre Nærland tlf. 905 06 589 
Styremedlem: Jan Ove Hole tlf. 932 00 366 
Styremedlem: Frank Haugland tlf. 91597477 
Styremedlem: Per Refsnes tlf. 938 68 275 
Styremedlem: Atle Tjåland tlf. 959 36 769 
Vara møteplikt: Åsbjørn Tjemsland tlf. 930 40 890 
 
Valgkomite: Hans Eirik Nærland tlf. 918 80 846 
                  Tore Skei tlf. 476 71 406 
                  Ronny Skårland tlf. 456 77 383 
 
Revisor: Per Arne Hole tlf. 908 71 655 
             Siri Mossige tlf. 908 00 324 
 
 
Økonomi og salg Q 2021 
For dagligvare balanseres nedgang for melk med gode salgstall på de fleste øvrige produktgrupper.  
 
For 2021 totalt har vi en omsetning i Q-Meieriene på 1,945 mrd kroner, dette er 0,1% bak fjoråret.  
 
På produktgruppenivå har det vært utfordringer for melkesalget som følge av høyt salg i 2020, 
men vi har svært sterke salgstall for spesielt Q Frokostyoghurt og Skyr® 160 gr. som gir en positiv 
effekt på omsetningen. Videre har storhusholdning omsetningen en vekst på 5,5% akkumulert 
etter et tøft år i 2020. Q-Meieriene merker godt økning i kostnader slik som våre produsenter. 
Spesielt strøm, transport og emballasje har økninger i pris. Totalt kommer resultatet til Q å være 
over 30 millioner lavere enn 2020.  
 
 
 


