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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 

Mai 1 460 368 93,7 % 6,3 % 0 % 0 % 4,36 3,57 147 24 

Juni 1 345 008 77,4 % 19 % 2,4 % 1,2 % 4,30 3,52 166 76 

Juli 1 236 016 95,8 % 3,5 % 0,7 % 0 % 4,20 3,51 161 24 

Hittil i år 9 925 798 94,9 % 4,4 % 0,5 % 0,2 % 4,29 3,54 150 30 

Melkekvalitet 
I juni hentet vi inn 1 236 016 liter melk fra egne produsenter. 1 184 287 av disse literne ble avregnet 
som elitemelk og tilsvarer 95,8 %. Det er flere som har hatt problemer med melkekvaliteten denne 
måneden også, og de som ikke ble avregnet til elitemelk røk på grunn av celletall. Heldigvis har det 
vært færre utfordringer knyttet til bakterier denne måneden, og vi ser at gjennomsnittet er tilbake 
til normalen. Tørrstoffet i melka holder seg ganske stabilt, vi ser tendens til et lite dropp i 
fettprosent, 4.20 % mot 4.30 % i juni. Ofte er dette knyttet til beitekvalitet, tilleggsfôring i 
beiteperioden (tilgang fiber), tidspunkt i laktasjonen, melkeytelse, andel kraftfôr og grovfôr, 
fôropptak osv. Proteinet holder seg jevnt over stabilt og betyr at de fleste klarer å dekke opp 
behovet for protein til melkeproduksjon.     
  

Økt holdbarhet på melk og produksjonsrekord 
I uke 28 satte Gausdal ny produksjonsrekord på 800 gram Frokostyoghurt med hele 20 1289 stk. 
Bak dette ligger det mye arbeid, kvalitet og presisjon fra inntransport til posefyller og videre ut til 
kundene. Det er gledelig at vi har klart å øke servicegraden ut til forbruker.  
 
Fra og med 22.07.22 øker holdbarheten fra 16 til 17 dager på alle typer 1 liter melk tappet i 
Gausdal.  Som dere sikkert vet er det små marginer og strenge krav, men hittil har resultatene vist 
at melka fortsatt holder god kvalitet. Grunnlaget for økt holdbarhet er en direkte konsekvens av alt 
det gode forbedringsarbeidet som gjøres daglig. Uten god råvare hadde dette vært umulig!      

Grovfôr   
Vi står overfor ei utfordrende tid i landbruket med tanke på økonomi.  Med dette som bakteppe vil 
det være ekstra viktig å planlegge fôringa utover høsten og vinteren, både med tanke på kvalitet og 
volum. Vi anbefaler at du tar ut prøver av årets avling for å sjekke innholdet av næringsstoffer i 
grovfôret, slik at du kan disponere graset du har på lager og velge et kraftfôr som er best tilpassa 
grovfôret ditt. Har du et godt grovfôr i bunn vil det kanskje være aktuelt å velge et kraftfôr som er 
litt billigere eller redusere kraftfôrandelen i rasjonen. Som mange allerede vet, er det også et godt 
tiltak å bruke to kraftfôrtyper eller bytte til en type med lavere energikonsentrasjon mot slutten av 
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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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laktasjonen. Det sistnevnte er mest aktuelt for de med konsentrert kalving. Ta kontakt med 
produsenttjenesten eller din fagrådgiver hos kraftfôrselger for å bestille uttak av fôrprøver.   
 

Livdyr 
Vi har for tiden god tilgang på livdyr innad i Q-meieriene. Det gjelder først og fremst drektige kyr og 
kviger med kalving fra august til april 2023. I tillegg er det også noen kukalver og åringskviger til 
salgs. Ta kontakt med Heidi eller Per hvis du har behov til livdyr utover høsten.   
 
 
 


