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                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

Juni 6 743 875 94,5 % 5,3 % 0,1 % 0,2 % 4,41 % 3,42 % 162 32 
Juli 6 696 398 95,9 % 2,5 % 1,4 % 0,2 % 4,34 % 3,43 % 162 28 

August 6 558 324 93,9 % 5,1 % 0,7 % 0,3 % 4,36 % 3,45 % 163 32 

SUM 55 357 737 96,7 % 2,8 % 0,4 % 0,1 % 4,48 % 3,47 % 147 27 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2022 

 

 
 
 
 
 
 
Kvalitet september 
Elitemelk prosenten litt ned denne måned. Vi har hatt et par lass med høy bactoscan og 
noen flere som kommer rett over grensen på celletall. Typisk for denne årstiden.  
 
Driften på Q 
Vi har hatt god produksjon på begge våre anlegg i august. Som dere ser av oversikten så 
har vi brukt nesten 12 millioner liter melk i august. På tross av dette er kostnadsøkninger 
på strøm, transport emballasje mm så høye at vi har hatt røde tall flere måneder på rad. 
I 2021 hadde vi 6,5 millioner i strømregning for hele året på Jæren. I 2022 fikk vi 
regning på 5,8 millioner bare for august. Vi vet at noen av de høye kostnadene våre 
skyldes at vi kjører to meieri med bemanning på begge plasser. Dette vil selvsagt bli 
bedre når 100% av melkevolumet går fra ny fabrikk. Nå i helgen 2.-4. september kjører 
vi en cut off fra den gamle fabrikken. Det betyr at de gamle tappemaskiner blir tatt ut og 
alt volum blir produsert fra ny fabrikk. Nå skal det nye linjer på yoghurt og poseprodukt 
inn i det gamle meieri. Vi gleder oss til å kunne tilby nye innovasjoner og økt salg og 
forbruk av melk. Arbeidet med å få ut de gamle maskiner er startet. Se bilde under, 
gammel 1,75 liter maskin på veg ut dørene. 
 

 

Melkefordeling Q 
August 2022 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 6 558 324 1 345 008 
Kjøp av TINE 1 547 397 2 432 635 
Til Tine   



 
 

  
Ny mann til å fikse melketanker 
Vi har 01.09.22 ansatt en ny mann til fikse melketanker. Han nye heter Roy Log og bor i 
Egersund. Roy er 49 år og har arbeidet lenge i bilbransjen som mekaniker. Roy har også 
god kunnskap om gassfylling og kjøleanlegg. Roy vil nå gå i lære hos Morten som går av 
med pensjon i november dette året. I tillegg skal han til Sverige og få fullstendig 
opplæring på fabrikken hvor de lager melketankene våre. Dere skal fortsette å ringe til 
Morten ved feil på melketanken inntil videre beskjed blir gitt. 
 
 
Gode avlinger 
2022 blir året alle kommer til å huske godt. Krig som har ført til høy inflasjon og økte priser. Oppi 
all elendigheten har vi hatt en god for sesong for matproduksjon. Hører fra de som vi snakker med 
melder om gode avlinger og god kvalitet på gras og korn.  
 
 
Utbetaling ekstra produksjonstilskudd 
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 2002. De som startet et foretak i 2022 får utbetaling i februar 2023. 
 
 
Utbetalingen skjer automatisk i september. Det vil si at aktuelle foretak ikke 
trenger å søke. De som tok over eller kjøpte landbrukseiendom i  
for: 
 
Tilskuddet utbetales i to omganger: 
7.9.2022- Planlagt utbetalingsdato 

- Areal (grovfor 87 kr/daa. Korn 30 kr/daa, mm.) 
- Slaktedyr (slaktegris 7 kr/dyr, mm) 

 
 

14.9.2022- Planlagt utbetalingsdato for: 
 

- Husdyr (melkeku 1430 kr /dyr, ammekyr 800 kr/dyr, øvrige storfe 179 kr /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. 
 
 
Strømkrisen 
Kristine har vært i Stavanger Næringsråd. Hun sier det må da være mulig å drive 
matvareproduksjon i Rogaland? … Matfylket! ….Nei det er faktisk ikke mulig med de 
skjeve og ekstremt høye strømprisene som er i Rogaland! Næringslivet trenger 
forutsigbarhet og like rammevilkår for å kunne overleve og konkurrere. Hun fikk bred 
støtte fra alle som driver med næringsmiddel industri i Rogaland. Tror den brutalt ærlige 
tilbakemelding fra lokale bedriftsledere ble nesten i det meste laget for politikerne. 
 


