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                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

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

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 

September 6 169 212 95,6% 3,1 % 1,0 % 0,3 % 4,43 % 3,50 % 156 29 

SUM 61 526 946 96,6 % 2,8 % 0,4 % 0,1 % 4,45% 3,46 % 152 28 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2022 

 

 
 
 
 
 
 
Kvalitet september 
Elitemelk prosenten litt opp i forhold til august og vi ligger veldig flott hittil i år med 
96,6% av melken avregnet som elitemelk. Ved avvik på antibiotika, unormal melk eller 
melk avregnet i 3. klasse må vi melde dette til lokalt Mattilsyn. Hittil i år har vi meldt inn 
21 slike avvik fordelt på 3 antibiotika, 8 unormal melk, 4 bakterier og 6 på celletall. Til 
sammenligning meldte vi inn totalt 24 tilfeller i 2021. 
 
Vi har hittil i 2022 fått 7 nye produsenter til Q med totalt volum på ca. 1,9 millioner liter. 
3 av disse er i nordfylket og 1 i Sandnes, Sola, Bjerkreim og Gjesdal. Vi har en 
leverandør i 2022 som har valgt å gå fra Q til Tine igjen. 
 
Ny avgift for kukontrollen 
Betaling for kukontrollen er tidligere betalt som etterskuddsbetaling. Alle ble trukket for 
avgift våren 2022 dette var betaling for 2021. Kostnad med det gamle systemet var en 
avgift for kontrollen og en kostnad for hver ku. Med ny betaling koster det kr 4700,- for 
alle. Dette betyr en økning i pris for de som har under 36 kyr og en reduksjon i pris for 
de som har flere enn 36 kyr. Hvis du ønsker Eana ku Pluss koster dette kr 1252,- per år. 
Avgift for 2023 vil bli trukket på våren 2023 når Q får regning. 
 
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. I 2017 produserte 48% av alle foretak i Rogaland på flere 
kvoter, og dette er økende.  
 

Melkefordeling Q 
September 2022 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 6 169 212 1 274 345 
Kjøp av TINE 1 417 553 1 945 439 
Til Tine   



 
 

 

 

  
Negativ resultatutvikling etter åpning av nytt meieri 
Vi hadde møte med produsentlaga på Jæren og Gausdal tirsdag 4. oktober. Kristine kunne vise oss 
negativ resultatutvikling etter åpning av nytt meieri. Grunnen til dette er mange men økte 
kostnader til strøm, redusert salg, økte kostnader og forhøyet svinn i nytt anlegg. Målet er å 
komme 4 millioner i pluss for 2022 som er en kraftig nedgang i resultat fra tidligere år. 

 
Endringer i leieforhold for 2023 
Alle som skal gjøre endringer i sin grunnkvote må gå inn å gjøre dette innen 1. 
november. Ordningen åpnet 1. oktober. Husk det er bare den som leier ut kvote som skal 
gå inn å skrive hvem som skal disponere kvoten for 2023. Det er bare endringer som 
skal registreres, løpende avtaler går videre helt til eier av grunnkvoten gjør endringer. 
Ved å klikke på lenken kommer du direkte inn. 
 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-
jordbruk/disponering-av-grunnkvote 


