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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
Mars 1 535 556 99,2 % 0,8 % 0 % 0 % 4,32 3,56 141 28 
April 1 461 484 99,1 % 0.9 % 0 % 0 % 4,35 3,58 149 25 
Mai 1 460 368 93,7 % 6,3 % 0 % 0 % 4,36 3,57 147 24 

Hittil i år 7 344 774 98 % 1,9 % 0,1 % 0 % 4,31 3,56 145 22 

Melkekvalitet 
Melkemengden holder seg på samme nivå som forrige måned, men elitemelksandelen går 
dessverre ned en god del. Celletall og bakterietrøbbel hos flere gjør at vi får årets laveste 
prosentandel med elitemelk denne måneden. Tørrstoffet holder seg på samme høye nivå som det 
har vært de siste månedene, og gjennomsnittlig celletall- og bactoresultat er også stabile fra forrige 
måned. 

Produktkjøp 
Vi har sendt ut liste for bestilling av Q/Kavli-produkt igjen. Fristen for innsending av skjema er 
fredag 3/6.  

Produsenttur til Jæren 
I forbindelse med Agrovisjon, som arrangeres i Stavanger Forum 4.-6. November ønsker vi å få til en 
tur for dere Q-produsenter. Avreise midt på dagen fredag og hjemreise etter frokost på søndag.  
Q skal ha egen stand på messa, og vi håper at så mange som mulig har lyst til å være med.  
Foreløpig program ser slik ut: 
Fredag 
Ankomst Sola  
Guidet busstur forbi og gjennom forskjellige fjøs  
Omvisning på det nye meieriet  
Q-Vorspiel med fri bar 
Bondepub på messa 
Lørdag 
Landbruksmesse Stavanger Forum 
Felles middag 
Søndag 
Hjemreise 
 
Vi kommer nok til å justere programmet noe, og er åpne for innspill. Kommer nærmere tilbake med 
priser og påmelding når vi har alt klart.   

mai 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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Sommerhilsen fra meieriet 
Sommeren nærmer seg med stormskritt og mye har skjedd de siste månedene. Vi er endelig tilbake 
til normalen etter 2 år med pandemi og krevende smittevernstiltak. 
Kvaliteten på produktene våre er veldig bra. Vi har mottatt kun 3,1 reklamasjoner pr 1 million 
produserte enheter, noe som er et meget lavt nivå. 
Vi ser en nedgang i etterspørselen av melk og rømme, mens det for poseproduktene våre fortsatt 
er en vesentlig større etterspørsel fra forbruker enn det vi klarer å levere. Vi kjører maksimal 
kapasitet med 3 skift fra søndag kveld til lørdag ettermiddag. Hittil i år har vi levert ut følgende; 

 Rømmeprodukter – 6 millioner beger 
 Frokostyoghurt 800g – 3,3 millioner poser  
 Små poser 90g og 125g – 7,3 millioner poser 

Vi har hatt to store investeringsprosjekter hittil i år. Det ene 
er en melketank som er plassert ute på tankgalleriet og det 
andre er en ny 1L-maskin som skal benyttes til 
melketapping. Vi har nå hatt en testkjøringsperiode og 
venter spent på resultater for holdbarhetstester før vi etter 
planen kan starte kommersiell produksjon i begynnelsen av 
juni. Bildet viser innheisingen av fyllemaskinen som foregikk 
med millimeterpresisjon! 
 
Fokuset vårt for dette året er som nevnt tidligere stabil og 
god drift. Svinn og økt ytelse på poselinjene er noen av 
forbedringsområdene vi jobber med i 2022. 
Ønsker dere alle en riktig god sommer! 
 
Mvh. Lillian Solberg-Findalen, fabrikksjef i Gausdal 

Melketank på seteranlegg 
Vi anbefaler alle å begynne å tenke på setersesongen allerede nå. Var tanken for liten i fjor? Kjølte 
den litt dårlig på slutten av sesongen? Ta en sjekk og funksjonstest på setertanken i god tid før den 
skal i bruk igjen i år, så slipper vi noen overraskelser. Anbefaler også kraftvask på setertank og 
anlegg etter vinteren.  


