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                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

Mars 7 225 890 98,1% 1,6 % 0,2 % 0,0 % 4,52 % 3,49 % 136 28 
April 6 989 224  98,5 % 1,3 % 0,2 % 0,0 % 4,54 % 3,48 % 141 24 

Mai 7 201 396 97,3 % 2,6 % 0,0 % 0,1 % 4,49 % 3,44 % 155 25 

SUM 35 359 137 97,8 % 1,9 % 0,2 % 0,1 % 4,50 % 3,47 % 145 26 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2022 

 

 
 
 
 
 
Kvalitet mai 
Ny måned med god kvalitet. Vi bruker mye melk nå med over 11 millioner liter i mai. Nå blir det 
nok litt lavere salg når det går mot sommer så håper vi det blir full fart i fabrikken igjen etter 
ferien.  
 
Ny melkepris 
Jordbruksforhandlingene er ferdig, hvor det blant annet er avtalt en målprisøkning for melk på  
36 øre pr liter. Ny målpris blir dermed kr 5,91 pr. liter. 
På Stortingets nettside står det at jordbruksbruksoppgjøret ligger til behandling i Næringskomiteen, 
med frist for avgivelse av innstiling 8. juni. Vi kommer tilbake med hva den nye prisøkning til dere 
produsenter blir når alt er avgjort. 
 
Åpning av nytt innovasjonshus 
Vi har hatt to åpninger og visninger av det nye meieriet vårt denne måned. Den offisielle åpning 
var fredag den 13. mai kl 13.13. Her var kunder, ansatte og andre inviterte. I tillegg hadde vi en 
egen åpning 31.05 hvor dere bønder var invitert. Første åpning var det ca 150 personer og når 
bøndene kom var det ca 90 personer. Overgangen fra det gamle meieri til det nye er ikke helt 
ferdig. Det betyr at akkurat nå tappes det melk i begge meieri. Alle liter linjer går bra i det nye 
meieri og i dag 2. juni stanset den gamle 1,75 maskinen i det gamle meieri og kjøres fra det nye. 
Straks all tapping foregår i det nye meieri kommer det nye posemaskiner og nytt utstyr i den 
gamle delen slik at vi kan øke kapasiteten totalt sett.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melkefordeling Q 
Mai 2022 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 7 201 396 1 460 368 
Kjøp av TINE  1 193 763 1 207 622 
Til Tine   



 
 

Bærekraft 
Q-meieriene har arbeidet med bærekraft lenge og vi gjorde allerede en stor beregning av utslipp 
fra bonde til bord i 2019 hvor vi fant ut at totalt utslipp var 161 tusen tonn CO2 årlig. Vi fant ut at 
utslippene våre sammenlignet med resten av verden ligger lavere. Q har engasjert seg sterkt i 
matsvinn, og arbeider målrettet inn mot skoler mm. Vi har begynt å bruke biogass på Kavli 
fabrikken i Bergen. Det er kuttet fossil gass i ny fabrikk på Jæren og det kjøres med hybrid 
varmepumper og mange andre tiltak og reduseringer av utslipp. Q-meieriene må selvsagt lage 
årlige klimarapporter på utslipp og vi bli målt på dette. 

Vi vet at bonden har hatt en tøff periode økonomisk med mange prisøkninger på alt som kjøpes inn 
på gården. Vi er enige om at klimasatsninger må være lønnsomme og kan ikke betales alene av 
bonde. Et eksempel på lønnsom klimasatsning akkurat nå er å legge solcelle panel på de store 
takene som bøndene våre har. Vi har ikke alle svarene på dette nå men vi vet at forbrukere og 
kunder stiller stadig større krav til at varer og tjenester skal være produsert på en forsvarlig måte. 
Landbruket har også forpliktet seg med norske myndigheter til en reduksjon på 5 millioner tonn 
CO2 ekvivalenter i perioden 2021-2030. Myndigheter kommer til å komme med penger framover 
for å hjelpe at dette skal skje. Vi ser første skritt i årets jordbruksforhandlinger med gratis 
klimarådgivning til alle bønder i Norge. 

Q-meieriene og Produsentforeningene får diskutere hvordan Q skal gjøre dette framover. Som dere 
ser kommer Tine til å innføre et bærekraftstillegg fra 01.01.2023. Denne 2 øring som Tine vil gi i 
tillegg gir allerede Q ved at vi gir 2 øre høyere basispris i forhold til Tine. 

TINE innfører 2 øre/l i et bærekraftstillegg til melkeprodusentene fra neste år. – De ønsker å sende 
et positivt signal til medlemmene for å tydeliggjøre at bærekraft er viktig for TINE, sier Marit 
Haugen, styreleder i TINE. 

Slik får de 2-øringen For å få tillegget på 2 øre/l er kravet beregning i landbrukets 
klimakalkulator og i TINEs dyrevelferdsindikator. For klimakalkulatoren krever det et samtykke for 
å hente data til denne. Les mer om det her; klimasmartlandbruk.no. 

Kunnskap om nåsituasjonen på egen gård er viktig i forbedringsarbeidet, derfor begynner de 
forsiktig og belønner registrering av data slik at klimakalkulator og dyrevelferdsindikator kan 
brukes i forbedringsarbeidet. Data er også viktig for dokumentasjonen av verdikjede. 

Salg av grunnkvote og disponering av grunnkvote neste år.                                      
Innen 1. august kan du søke om å selge grunnkvote. Landbruksdirektoratet saksbehandler 
søknadene fortløpende, og vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar påfølgende år. De 
som selger kvoten må selge 40% til staten og kan selge 60% privat. 

Hvis noen skal gjøre endringer i leieforhold er det mulig å gjøre dette i perioden fra 1 oktober til 1. 
november.Gjelder registrering av hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten neste 
år. Løsningen er åpen fra 1. oktober. 

Kjøp av grunnkvote fra staten. Staten selger ut igjen kumelkkvote som blir kjøpt i hver region. 
Innen 1. oktober kan du søke om å kjøpe grunnkvote ku fra staten. Dette ble ikke så mange liter 
på hver i fjor husker dere. 

Produktkjøp 

For dere som har kjøpt Q og Kavli produkt husk henting den 14 juni mellom 11-14  


