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 Innmålt mjølk Elitemjølk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 
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 
Oktober 1 349 340 95,7 % 3,9 % 0,4 % 0 % 4,39 3,60 153 23 
Hittil i år 13 802 376 94,4 % 5,0 % 0,4 % 0,2 % 4,30 3,55 153 31 

Melkekvalitet 
I oktober henta vi inn 1 349 340 liter fra egne produsenter. 95,7 prosent ble avregna som elitemelk. 
Økningen i liter innveid melk skyldes at mange med høstkalving er i gang igjen med levering, men 
også fordi vi har fått med noen flere produsenter på laget. I september og oktober har det begynt 
to nye produsenter som til sammen leverer godt over 100 000 liter i måneden.  
Det er også gledelig å se at gjennomsnittet for både bakterier og celletall går betydelig nedover fra 
forrige måned, og at tørrstoffprosenten går oppover.  
I oktober ble det produsert 5 228 350 enheter med produkt på fabrikken i Gausdal.  

Kjøp av Q- og Kavliprodukter 
Som tidligere år blir det en ny runde med bestilling av Q- og Kavli produkter før jul.  Vi kommer til å 
sende ut bestillingslister til alle produsenter i løpet av kort tid. Bestillingsfrist blir mandag 21/11 og 
planlagt utlevering av varene blir i uke 49.  Mer informasjon kommer senere.   

Status DVP storfe 
Dyrevelferdsprogrammet for storfe er nå godt i gang, og pulje 4 ble innrullert 1. september. Det er 
viktig at du går inn og sjekker fristen for DVP-besøk, og tar kontakt med produsenttjenesten om du 
trenger hjelp til å opprette avtalen. Deretter kan du avtale besøk med ønsket veterinær. 
Besøksrapporten vil ligge inne på velferdsportalen.  
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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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Så langt er det gjennomført 5157 besøk og 96 % av produsentene i pulje 1 og 2 har gjennomført 
besøket. Det er fortsatt noen som har overgått fristen og som vi dessverre må trekke på neste 
melkeoppgjør om de ikke gjennomfører besøket.    
 
Avvik  
Det er generelt registrert få avvik så langt i programmet, 8.5 avvik per 100 besøk.  Det er stort sett 
liggeplass, vanntilgang og skitne dyr som går igjen her.  I oversikten kan man se at det er færre avvik 
på melk (blå) mot kjøtt (oransje), noe som er gledelig for Q. De aller fleste avvikene lukkes innen 
fristen. 

 
 
Oversikt over positive tiltak  
Av alle besetningene som har hatt besøk, gjør 86,6% ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden i sin 
besetning.  

 
 
Det er positivt å se at så mange allerede gjør positive tiltak for dyrevelferden. Over her ser dere de 
vanligste tiltakene som er registrert på besøkene. Utvidet beiteperiode og børsting/vask/ klipping 
går mest igjen.  
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