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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
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 
Mars 1 535 556 99,2 % 0,8 % 0 % 0 % 4,32 3,56 141 28 

Hittil i år 4 422 922 99 % 0,8 % 0,2 % 0 % 4,28 3,54 142 21 

Melkekvalitet 
I mars hentet vi inn 1 535 556 liter melk fra våre leverandører. 99,2% av dette ble avregna som 
elitemelk, og hittil i år ligger vi på 99% elitemelk. Vi ligger omtrent på samme mengder som i fjor, 
men henta litt mindre melk i mars i år enn i fjor. Dette tyder på at flere begynner å tilpasse seg litt 
lavere forholdstall.  
Tørrstoffinnholdet i melka har gjort et solid hopp fra forrige måned, mens celletallet er fortsatt 
veldig stabilt. Bakteriegjennomsnittet i mars ble litt høyere enn tidligere, men dette skyldes et par 
veldig høye enkeltprøver.  
Vi har nå kjørt oppfølgingsprøver på de som hadde utslag på første runde med anaerobe sporer. 
Ingen leverandører hadde utslag på oppfølgingen. 

Nytt meieri Jæren 
Mandag 4/4 2022 blir en milepæl for Q. Da er det klart for kommersiell produksjon av melk i det 
nye meieriet. Mer og mer av meieriet tar form dag for dag nå. Spennende tider og mye som skal 
virke sammen for at det skal gå godt.  

Første pulje DVP 
Innrullering i Dyrevelferdsprogrammet for storfe er godt i 
gang. Nå er første innrulleringsperiode, for dem med 0 og 
1 som siste siffer i dyreholds-ID over. Totalt har det blitt 
gjennomført rundt 350 besøk og det er over 1000 avtalte 
besøk som skal gjennomføres i tiden fremover. 1. mars 
startet innrulleringen for pulje 2, altså de med dyreholds-
ID som slutter med 2 og 3. Tilbakemeldinger fra 
produsenter og veterinærer som har gjennomført 
besøket er at det går greit, og at det er nyttig å få en slik 
gjennomgang av fjøset. Spørsmål om DVP kan rettes til 
Animalia brukerstøtte eller Heidi i produsenttjenesten. 
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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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Årsmøte Produsentlag 
Torsdag 17/3 ble det gjennomført årsmøte i produsentlaget på Tretten Kro og Motell. Bra oppmøte 
og et konstruktivt møte. Annie Haavemoen var med oss og fortalte om DVP, og Geir Vestly 
informerte litt om status i Q.  
Styret i produsentlaget består av de tre som er valgt som leder i sitt lokallag. Det neste året ser 
styret slik ut:  
Knut Sylte (Leder) – Lokallag Sør 
Ole Anders Moldal (Nestleder) – Lokallag Nord 
Knut Sigurd Rødningen – Lokallag Valdres. 

 
 

Elitemelkskopper og utmerkelser 
Denne måneden har vi sendt ut årets elitemelkskopper til alle som hadde 100% elitemelk i 2021. 
Totalt ble det delt ut 44 kopper i år, noe som vi er veldig fornøyde med.  
I tillegg er det tre stykker som får utmerkelse for elitemelk i år: 
Bjarte Nes – 20 år 
Knut Egil Rykhus – 10 år 
Amund Tofte – 10 år 
Gratulerer til alle sammen. Godt jobba! 
 
 


