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Alle raude tal i tabellane er prognosetal, medan faktiske tal er svarte. I grafane er prognosetala markert
med stripla linjer og faktiske tal med heiltrukne linjer i ulike fargar for kvart år.
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Meierileveranse av kumjølk
Leveranse kumjølk, mill. liter

Leveransane for juli vart 115,5 mill. liter, ein auke på 1,3 mill. liter eller 1,1 % i forhold til året før. Hittil i
år er nedgangen på 7,3 mill. liter (0,8 %) i forhold til 2017. Nedgangen i leveranse gav eit avvik i forhold
til prognosa for juli på 1,5 mill. liter (+ 1,3 %). Hovudårsaka til avviket er høgare avdrått enn
prognosert. Samtidig har det vore slakta fleire dyr i juni og juli enn prognosert, men på grunn av god
fôrkvalitet på 1.slåtten og auka bruk av kraftfôr har avdråtten auka meir enn utslaget av slakta dyr.

Kvoter og kvotefylling

Kvoteåret 2012 og 2013 er frå 1.3 - 28/29.2. Frå og med 2014 er kvoteåret 1.1. - 31.12.
Kilde: Landbruksdirektoratet
Produksjonstaket er 900 000 liter. Foretak med historisk kvote over 900 000 liter får oppretthalde denne.
I 2017 var det 250 produsentar som selde totalt 21,0 mill. liter. Dette er 48 produsentar færre enn i 2016,
og det er omsett 4,7 mill. liter mindre enn året før.
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Prognose for leveranse av kumjølk

Forholdstalet for kvoter vart auka frå 0,98 til 0,99 i juni. I førre prognose i juni vart det, på grunn av
tørke og utsikter til dårlege avlingar, sett eit potensiale til å auke leveransen frå 1490 til 1494 mill. liter,
og at auken ville komme dei siste 3 månadene i året. På grunn av den forverra tørkesituasjonen utover
sommaren og svært små avlingar også på 2.slåtten i heile Sør-Noreg, er det ikkje venta at potensialet
per i dag vert tatt ut. Dette er ein situasjon som vi ikkje har vore i før og difor er det svært usikkert kva
effekt fôrsituasjonen vi få. Det er venta at produksjonen vil skje på færre dyr og med høgare avdrått når
det er fôrmangel. Det er derfor venta auka slakting og auka avdråttsnivå som er basisforutsetningane i
prognosa. Det er avdråtten som slår mest ut på prognose-tala, og det er stor usikkerheit til korleis den
vil utvikle seg. Det er difor laga to senario (Alt. 1 og Alt.2) der alternativ 1 er gjeldande prognose, og
alternativ 2 er med mindre auke i forventa avdrått og auka slakting:
Føresetnad alt.1: Auka avdrått med 1,1 % frå august til desember og 3 % auka slakting frå august til
oktober
Føresetnad alt. 2: Auka avdrått med 0,5 % frå august til desember og 10 % slakting i oktober i tillegg til
3 % i august og september.
Prognosa for 2018 er på 1 488 mill. liter, men det er altså stor sannsynlegheit for at den kan bli lågare
som i alternativ 2 med 1 483 mill. liter. Det er avdråtten som slår mest ut, og ved å behalde slaktetala frå
alt.1 vil det utgjere ca. 1 mill. liter. Det er også mogleg avdråtten vil bli endå lågare enn forutsett i alt. 2.
Fôrsituasjonen
Ein utfordrande tørkesituasjon har gitt svært dårlege avlingar i Sør-Noreg på 1.- og 2.slåtten. Ein
Questback sendt til alle mjølkeprodusentane 25. juli viser ein stor variasjon i avlingsmengder på
1.slåtten, med jamn fordeling på alle nivå frå 30 til 100 % av normal avling. Også innan fylke er
variasjonane store, og det kan skuldast ulike jordsmonn, alder på enga og tilgang på vatning. På
2.slåtten er avlingane endå dårlegare og her svarar 40 % av produsentane at dei har mindre enn 50 %
avlingar. Verst stilt er Oppland, Hedmark, Austlandet og Agder. Det er svært variabelt i Rogaland og
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Vestlandet, medan Trøndelag og Møre og Romsdal ser ut til å vere noko betre stilt. Nord-Noreg ser ut
til å ha bortimot normale avlingar, bortsett frå ein del isbrann-skadar. På spørsmål om produsenten trur
fôrsituasjonen vil påverke mjølkeproduksjonen på bruket svarar 40 % ja. 15 % svarar at dei (aktivt) vil
redusere produksjonen som følgje av fôrsituasjonen. Det er framleis tid igjen av vekstsesongen og
mange satsar på ein 3.slått. Det har vore meir ustabilt vèr den siste tida med ein del regn, og utsiktene
for vekst av graset har dermed auka. Men det er mange som må kjøpe inn grovfôr og i tillegg auke på
med kraftfôr for å spare på grovfôret. Sidan tørken også rammar heile Sør-Noreg og nabo-landa så er
det lite grassurfôr å få kjøpt på marknaden utan betydeleg fare for smitterisiko. Alternativ tilgang på
rundballar av gras vil kunne komme frå Nord-Noreg og ved import frå Island. Det er i tillegg sett i
gang tiltak for å ta vare på halm som kan brukast som supplement. Svært mange produsentar på
Austlandet satsar på at halmen skal redde fôrsituasjonen. I deler av landet er det gode erfaringar med
auka kraftfôrmengder og spare på grovfôr, og det skal vere fullt mogleg å halde oppe produksjonen
også ved bruk av halm som supplement.
Det er mogleg å auke kraftfôrmengdene for å spare grovfôr, og difor er det venta auka bruk av kraftfôr.
I områda på Austlandet har kraftfôrmengdene tradisjonelt vore lågare enn i andre delar av landet og
her vil dette vere særleg aktuelt. Ei tilpassing til færrast mogleg dyr og med auka avdrått vil vere mest
aktuelt i område med fôrmangel, men det er også mogleg at leveransen vil kunne gå ned i ein del
områder. Tilpassing til auka forholdstal og auka leveranse vil truleg først og fremst kunne skje i
Trøndelag, Møre og Romsdal og kanskje Rogaland, i tillegg til Nord-Noreg.
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Prognose for leveranse av økologisk mjølk
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Leveransen for økologisk mjølk har vore lågare i vinter og vår enn førre år, men har tatt seg noko opp i
juli og enda på 4,18 mill. liter. Dette gir ein auke på 2,0 % i forhold til førre år. Hittil i år er nedgangen
på 0,57 mill. liter (1,9 %) i forhold til året før. Prognosa for økologisk mjølk er basert på fjorårstal. I
prognosa for resten av 2018 det forutsett ein reduksjon i leveransen som følgje av fôrsituasjonen.
Prognosa for økologisk mjølka no på 49,5 mill. liter.
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Prognoseendringar 2017 (mill. liter)

Hittil i år er det levert 1,4 mill. liter under prognosa før starten av året. Dette er eit avvik på 0,2 %.
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Prognose feittprosent
Tal for feitt og protein frå Q-meieria er inkludert frå og med januar 2016. På grunn av lite volum har det
stort sett liten verknad på gjennomsnittstala, bortsett frå i sommarmånadene (mai-aug) då forskjellane
på stoffleg innhald mellom TINE og Q er relativt store (lågare hos Q). Det har gitt utslag med ca. 1/100.
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Feittprosenten for juli vart 4,18 %. Dette er ein reduksjon på 0,9 % i forhold til i fjor. Samanlikna med
prognosa frå juli var dette 0,02 %-einingar ned. Det er ikkje gjort endringar i prognosa for 2018 sidan
førre prognose. Det var tidleg beiteslepp i vår og feittprosenten gjekk difor ned tidlegare enn normalt.
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På grunn av dårleg grovfôrår for 2018 er det forventa ein auke i kraftfôrforbruket framover. Sidan
kornåret også er dårleg er det venta større importkvoter på karbohydratkraftfôr. Dette kan gjere det
mogleg å få tak i råvarer med god effekt på vom-miljøet. Dette vil då kunne verke positivt på
feittprosenten. Auka bruk av kraftfôr med gode fibereigenskapar kan motverka forventa nedgang i
feittprosenten på grunn av auka kraftfôrmengder, og den er difor ikkje justert utover hausten som
følgje av fôrsituasjonen. For 2018 er feittprosenten utrekna til 4,25 % i gjennomsnitt for året, med ein
sannsynleg variasjon mellom 4,23 og 4,27 %. Talet for gjennomsnittleg feittprosent i tabellen er vekta
mot månadsleveransen.
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Prognose proteinprosent

Tal frå Q-meieria er med frå og med januar 2016. Manglar data frå Q-meieria for mai 2017.
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Proteinprosenten for juli vart 3,35, og det stemmer overeins med siste prognosa. Proteinprosenten fall
kraftig i april og har vore låg også i mai og juni. Årsaka til nedgangen er ikkje kjent. På bakgrunn av
dette vart prognosa endra for dei første månadene og er no også nedjustert med 0,01 for resterande
månader i 2018. Med auka forventa bruk av fiberrike kraftfôrslag og vomstimulerande råvarer kan det
føre til at proteinprosenten går ned. Gjennomsnittet for 2018 er utrekna til 3,37 %. Talet for
gjennomsnittleg proteinprosent for året er vekta mot månadsleveransen i tabellen.
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Utvikling i kutal (mjølkekyr og ammekyr)

Tal frå Landbruksdirektoratet viser ein nedgang i tal mjølkekyr per 1. januar 2017 på omlag
6 000 dyr frå året før, ein nedgang på 2,6 %. Foreløpige tal per 1. mars 2018 viser ein mindre nedgang i
tal mjølkekyr frå året før, 1,2 %. Tal ammekyr har auka med dei siste åra; 9,9 % i 2017 og 9,5 % i 2018 i
forhold til året før.

Kalvingar (mjølkekyr), faktisk og prognose

Prognosa for delar av 2018 byggjer på opplysningar om insemineringsdata for 2017 og 2018. På grunn
av redusert dyretal per 1. januar 2017 forventar vi ein nedgangen i kalvingar i 2017 og 2018.
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Kuslakting, faktisk og prognose

Slaktedata for mjølkekyr er frå kukontrollen og statistikkar som blir lagt fram månadsvis. Prognosa er
basert på slakta kyr førre år og endring i telledatoar. På grunn av omlegging av søknadsfristar for
produksjonstillegg til 1. mars (og 1. oktober) er fordelinga av slakt endra til mindre slakting i februar
2018. Ei tilpassing til dårleg fôrår er venta vil skje gjennom reduksjon i dyretal ved auka slakting i
haust.
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Mjølkekyr, faktisk og prognose

Siste endelege tal er på basis av telledato per 1. oktober 2017. Foreløpige tal per 1. mars viser i
underkant av 500 færre mjølkekyr enn det som låg i prognosa. Tabellen viser forventa tal på mjølkekyr
ved inngangen til kvar månad. Det er forventar ein reduksjon i 2018 på 1,1 % i forhold til i 2017, og ein
tilsvarande reduksjon er venta i tal mjølkande kyr på 1,0 %.

Mjølkande kyr
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Avdråttsutvikling
Gjennomsnittleg dagsavdrått i kukontrollen (kg mjølk per ku og dag)

Siste tal frå kukontrollen viser at avdråttsutviklinga har gått opp i mai, juni og juli i motsetning til
tidlegare i vinter då det var ein reduksjon i avdråtten i forhold til førre år. Det kjem truleg av tidleg
tilgang på beite og nytt grovfôr, og at fôret har god kvalitet. I tillegg er kraftfôrmengdene auka utover
sommaren på grunn av fôrsituasjonen. Det er forutsett ein avdråttsauke for resten av året på 1,1 %.
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Mjølkekyr 2008 - 2017
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