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

August 1 252 893 96,7 % 2,3 % 0,4 % 0,5 % 4,25 3,54 174 35 
Hittil i år 11 178 691 95,1 % 4,2 % 0,5 % 0,2 % 4,29 3,54 152 31 

Melkekvalitet 
I august hentet vi inn 1 252 893 liter melk fra egne produsenter. 1 211 964 av disse literne ble 
avregnet som elitemelk, noe som tilsvarer 96,7 %. Dette er gledelig og meget bra sammenlignet 
med fjoråret, hvor vi hadde elitemelksandel under 90% både i juli og august. I år kom det en dupp i 
juni, men resten av sommeren har gått bedre for mange. Vi hadde et tilfelle av unormal melk, 
denne måneden, men alt i alt er vi veldig fornøyde med sommeren melkekvalitetsmessig. 
Tørrstoffet i melka viser en tendens til økning i både fett- og proteinprosent sammenlignet med 
forrige måned. Nå går det mot høst og roligere tider, og vi har målsetning om minst en måned med 
100% elitemelk før året er omme! 

Utbetaling av ekstra produksjonstilskudd i 2022 
I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal 
blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingen 
baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Utbetalingen 
skjer automatisk i september. Det vil si at aktuelle foretak ikke trenger å søke. De som tok over 
eller kjøpte landbrukseiendom i 2022 får utbetaling i februar 2023.  
 
Tilskuddet utbetales i to omganger: 
7.9.2022- Planlagt utbetalingsdato for: 

 Areal (grovfôr 87 kr/daa, korn 30 kr/daa, mm.) 
 Slaktedyr (slaktegris 7 kr/dyr, mm) 

14.9.2022- Planlagt utbetalingsdato for: 
 Husdyr (melkeku 1430kr/dyr, ammekyr 800 kr/dyr, øvrige storfe 179 kr/dyr, sau og 

ammegeit 200kr/dyr) 
 
Alle foretak med arealer og storfe/sau vil dermed få to utbetalinger i september! 
 
 
For satser og definisjon av dyreslag, les mer i jordbruksavtalen. 
For mer informasjon rundt ordningen og utbetalingene, gå inn på Landbruksdirektoratet .  

September 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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Q-Nytt, Q-Meieriene avd. Gausdal, Østringveien 2, 2651 Østre Gausdal  
Ansvarlig redaktør: Heidi Stenseng – heidi.stenseng@kavli.no 
 
 

Status Q-innovasjonshus   
 I uke 37 planlegger Q å flytte over all produksjon av konsummelk, sjokolademelk, Kefir og fløte til 
den nye delen av fabrikken på Jæren. Fram til nå har det vært laget produkter i både den nye og 
gamle delen av meieriet for å kunne være leveringsdyktige på varer til forbruker i overgangsfasen.  
Dette betyr i praksis at de «gamle» melkelinjene skal kuttes ut og fjerne produksjonsutstyret. Målet 
er å bygge om disse lokalene innen få år og øke kapasiteten på pose- og begerprodukter.         
 
Den siste måneden er det gjort store forbedringer på kvalitet og leveringsgrad av melk og Kefir, og 
all produksjon av fløte ble flyttet til den nye delen av fabrikken. Det er i tillegg gjennomført flere 
prøveproduksjoner på sjokolademelk og endelig viser det seg at vi har klart å knekke koden for å 
lage produkter med topp kvalitet. I uke 33 ble deler av sjokolademelk variantene flyttet til ny 
fabrikk, og det jobbes iherdig for å fullføre resten av arbeidet med å få over de siste variantene. I 
tillegg er det kjørt flere forbedrende tester på Q-frokostyoghurt, og hittil viser de gode resultater. 
    

 
 


