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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
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 
September 1 274 345 87,2 % 12,8 % 0 % 0 % 4,29 3,59 160 37 

Hittil i år 12 453 036 94,3 % 5,1 % 0,5 % 0,2 % 4,29 3,55 153 32 

Melkekvalitet 
I september henta vi inn 1 274 345 liter melk fra egne produsenter. Vi har dessverre hatt en ganske 
markant nedgang i elitemelksandelen fra sist måned, og denne måneden endte den på 87,2 %. 
Heldigvis var det ingen som ble avregnet i 2. eller 3. klasse denne måneden. Nedgangen skyldes i all 
hovedsak celletallsproblemer, og et tilfelle av antibiotika. Tørrstoffinnholdet går oppover, og 
celletall/bakterier går nedover fra sist.  
Det har vært kjørt mye sporeanalyser den siste måneden, og de fleste er på lavt nivå. Vi anbefaler 
likevel alle å kjøre en sterkvask på både tank og melkeanlegg for å være i forkant. Sterkvask er en 
god forebygger for både høyt bakterietall og sporer.  

Ny prising og endring i fakturering for kukontrollen 
Eier av kukontrollen, Mimiro, endrer nå sin prisstruktur og faktureringsmåte. Tidligere har prisen 
vært satt sammen av en grunnpris og et tillegg for hver årsku. Nå endres dette til en fastpris som er 
lik for alle på 4 700,- 
Tidligere har Q-produsenter betalt for medlemskap i kukontrollen etterskuddsvis. Kontingent for 
2021 ble fratrukket på avregning for mars 2022.  
Fra og med i år går også vi over til betaling for inneværende år. På avregninga for september 
trekkes kontingent for 2022.  

Søknadsfrister 
Søknadsskjema for del 2 av produksjonstilskudd og avløsertilskudd er nå åpnet. Telledato er 1. 
oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Skjema sendes inn via Altinn, på denne lenken: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-
jordbruk/produksjonstilskuddog-avlosertilskudd-i-jordbruket 
Minner også om søknadsfrist for Regionale miljøtilskudd i jordbruket 15. oktober. Veileder finnes på 
denne lenken: 
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-
mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-2022.pdf 
Søknadsskjema: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd 

Oktober 2022 
 

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

 

Melkekvote 
Skjemaet for utleie av melkekvote i Altinn er tilgjengelig fra 1/10 til 31/10. Dersom du skal leie ut 
kvote må du logge inn i skjemaet og registrere riktig disponent av kvoten. Dersom du skal leie kvote 
må utleier logge inn og registrere deg som disponent. Om det har vært noen endringer fra i fjor er 
det greit å logge inn og se at alt er riktig. Skjemaet finner du her: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/kvoteordningen-for-melk/ 

Basispris 
Tine reduserer basisprisen med 2 øre fra 1/10. Begrunnelsen for dette er høye transportkostnader i 
TINE Råvare.  

Regler for kvoteleie i framtiden 
Det er satt ned en arbeidsgruppe av Landbruksdirektoratet som skal komme med innspill 
til regelverk for å leie kvote. Gruppen skal ha månedlige møter fram til neste års 
jordbruksforhandlinger. Gruppen består av Bondelaget, Tine, Q og representanter fra 
staten. Det er Endre Nærland som er representant for Q. Endre ønsker innspill fra alle 
leverandører som mener noe om dette. Neste møte skal være 11. oktober. Send gjerne 
innspill til endrenaerland@hotmail.com så har han det skriftlig. Målet med arbeidet til 
gruppen er å redusere kostnader til å leie kvoter. I dag finnes det 6833 aktive foretak på 
melk i Norge. Det er 11437 grunnkvoter, dette betyr at det er 4874 kvoter som bare leier 
ut kvote uten å produsere selv.  


