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Et projekt ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan græs – frisk via afgræsning, opfodret på stald eller 
givet som ensilage – som en andel af foderet påvirker mælkens sammensætning. Konkret er 
fedtsyresammensætningen med fokus på forholdet mellem ω6 og ω3 fedtsyrer, samt vitamin A, E og B2 
blevet undersøgt.  

I studiet er mælk sammenlignet fra to bedrifter, en hvor der fodres med henholdsvis 100% græsmarksfoder 
(afgræsning og ensilage fra kløvergræs), og en hvor der fodres med en høj andel af græsmarksfoder, men 
ikke udelukkende. Derudover er disse græsmælk sammenlignet med silomælk fra konventionel og økologisk 
produktion. Der er indsamlet 6-8 mælkeprøver af hver mælketype om året over en treårig periode. 

Foderændringer er en effektiv metode, hvormed man kan ændre på visse dele i mælkens sammensætning. 
Dette ses især med hensyn til fedtsyrerne, hvor specielt indholdet af de langkædede fedtsyrer (>C18) påvirkes 
af større mængder af græs.  

Mere græs giver en sundere fedtsyresammensætning. 

Mælkens fedtsyresammensætning er vigtig for både mælkefedtets egenskaber, mælkens smag, men også for 
mælkens indvirkning på menneskers sundhed. 
Forholdet mellem ω6 og ω3 fedtsyrer er en god 
indikator for denne ernæringsmæssige 
indvirkning på sundheden, hvor man ønsker 
generelt et lavt forhold mellem ω6 og ω3 
fedtsyrer, kendt som et lavt ω6/ω3 index. Det 
optimale ω6 og ω3 index er 1, men varierer fra 
ca 1-5 alt efter hvilke sygdomme eller 
fysiologiske processer man har fokus på.  

Sammenhængen mellem andelen af græs i 
foderet og et lavere ω6/ω3 index ses tydeligt i 
figur 1. Når mængden af græs øges, falder 
ω6/ω3 indexet signifikant. For alle tre år ses, at 
ω6 /ω3 indexet for mælk baseret på 100% 
græsfoder, høj græsandel, økologisk og 
konventionel produktion er signifikant 

 

 
Figur 1 ω6/ω3 index Forholdet mellem ω6 og ω3 fedtsyrer er en god 
indikator for mælkens ernæringsmæssige indvirkning på sundheden. ω3 og 
ω6 fedtsyrer inkluderer her henholdsvis C18:3 n3, C20:3 n3, C20:5 n3, C22:6 
n3 og C18:3 n6, C20:2, C20:3 n6, C20:4 n6, C22:2. 
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forskellige fra hinanden med værdier på 
henholdsvis ca. 1, 2, 3, og 4. Denne forskel 
ses uafhængigt af, om mælken produceres i 
vinterperioden, hvor alle køer er inde (her 
defineret som 1 nov-14 april), den tidlige (15 
april-31 juli) eller den sene sommer (1 aug-
31 okt), hvor køer fra økologiske bedrifter, 
samt de to græsfoderbaserede bedrifter er 
på græs. 

Forholdet mellem ω6 og ω3 fedtsyrerne i 
mælken fra køer fodret med 100% 
græsfoder ligger på ca. 1 uanset årstid på 
tværs af den treårige periode og har altså en 
sundere ernæringsprofil når der ses på 
mælkefedtets sammensætning. Denne 
effekt skyldes til dels en reduktion i 
mængden af ω6 fedtsyrer, herunder C18:2 
ω6 cis, som er den primære ω6 fedtsyre i 
mælk, samt til dels en øget mængde ω3-
fedtsyrer, heriblandt α-linolensyre (C18:3 
ω3), som forekommer i høje 
koncentrationer i græs.  

 

Mere græs giver højere koncentration af 
essentielle vitaminer. 

Ligesom foderets fedtsyreindhold påvirker 
mælkens fedtsyresammensætning, ser vi 
også en at koncentrationen af vitaminer i 
mælken er relateret til koncentrationen af 
de pågældende vitaminer i foderet. Frisk 
græs er en god kilde til forskellige vitaminer 
og antioxidanter, som f.eks. vitamin E, som 
via fordøjelsessystemet overføres til 
mælken. 

I studiet ses, at mælk baseret på 100% 
græsfodring har et vitamin E indhold på 1,4 
µg/ml mælk og dermed ligger signifikant 
højere end de andre mælketyper, der ligger 
på 1,0, 1,0 og 0,9 µg/ml mælk for 

henholdsvis mælk baseret på høj græsandel, økologisk og konventionel mælk. Denne effekt reduceres en 
smule, når der tages højde for mælkens fedtindhold (Figur 2.A). I vinterperioden, hvor alle køer er inde, er 
effekten af foderet mindre, hvorimod vitamin E niveauet ligger signifikant højere for 100% græsmælk end for 
økologisk og konventionel mælk i den tidlige sommerperiode, hvor køerne er på græs (15 april -31 juli). I den 
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Figur 2 Mælkens indhold af A) vitamin E B) vitamin A og C) vitamin B2. 
Vitamin E (α-tokoferol) og A (retinol) er fedtopløselige vitaminer og angives her 
i forhold til mængden af fedt i mælken. Vitamin B2 (riboflavin) er vandopløselig. 
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sene sommerperiode (1 aug-31 okt), hvor køerne stadig er ude, har 100% græsmælk et signifikant højere 
vitamin E niveau end de andre typer mælk, mens der ikke ses signifikant forskel for mælk produceret på en 
høj græsandel med konventionel og økologisk produktion. 

Effekten af græsmængden i foderet på vitamin A indholdet er minimalt, dog ses en lille stigning i niveauet for 
100% græs mælk i den tidlige sommerperiode, hvor 100% græsmælk med 0,7 µg/ml mælk adskiller sig 
signifikant fra den konventionelle mælk, der indeholder 0,4 µg/ml mælk. Denne effekt er mindre markant, 
men dog stadig signifikant, ved justering af vitamin niveau i forhold til fedtindholdet i mælken (Figur 2.B). 

Vitamin B2 niveauet i mælkens skyldes til dels koens genetiske profil og B2 syntese fra mikroorganismer i 
vommen, men også fodersammensætningen spiller en rolle, hvor græs og kløver er en god kilde til vitamin 
B2. Vitamin B2 niveauet i 100% græsmælk adskiller sig signifikant fra niveauet i økologisk og konventionel 
mælk uafhængigt af perioden (Figur 2.C). Der ses også et signifikant højere vitamin B2 niveau i 100% 
græsmælk i forhold til mælk baseret på høj græsandel i vinterperioden, samt den tidlige sommer, men ikke 
den sene sommerperiode. Der er ikke stor forskel i vitamin B2 niveauerne i konventionel, økologisk og høj 
græsandel-mælk, dog anes en tendens mod en højere koncentration jo højere andel af græs der er i foderet. 
Mælk baseret på høj græsandel har desuden signifikant højere vitamin B2 niveau end konventionel mælk, 
når vi ser på samlet for den treårige periode. Den største effekt ses i vinterperioden, hvor græsensilage 
resulterer i en signifikant højere vitamin B2 koncentration (100% græs), mens de andre fodertyper indeholder 
højere andel af majsensilage, hvilket giver anledning til lavere vitamin B2 niveau. 

Ændringer i vitaminindholdet i mælken som effekt af foderindholdet, resulterer i, at en større andel af det 
anbefalede referenceindtag (RI) dækkes i takt med andelen af græs i foderet stiger. Ser vi på den samlede 
effekt over hele perioden, dækkes det anbefalede RI af vitamin E i signifikant højere grad af 100% græsmælk 
end de andre mælketyper. Vitamin A dækkes i signifikant højere grad af 100% græsmælk end konventionel 
mælk. Specifikt dækkes 5,4% og 0,9% af det anbefalede RI for henholdsvis vitamin A og vitamin E for 100% 
græs, mens 4,7% og 0,6% dækkes for konventionelt produceret mælk ved indtagelse af 100 ml sødmælk. 
Økologisk mælk samt mælk baseret på høj græsandel ligger herimellem med vitamin E værdier på 0,7% for 
begge mælketyper og vitamin A er på henholdsvis 5,3% og 5,2% for mælk baseret på høj græsandel og 
økologisk mælk. Forskellen mellem mælk baseret på høj græsandel, økologisk og konventionel mælk er ikke 
signifikant.  

En stor forskel ses også for vitamin B2, hvor 100% græsmælken adskiller sig signifikant fra de andre typer, og 
100 ml mælk dækker 14,9% af det anbefalede RI for 100% græs, mens 9,5% dækkes for konventionelt 
produceret mælk. Igen ligger økologisk mælk samt mælk baseret på høj græsandel på niveauer herimellem, 
med henholdsvis 10,1% og 11,4%. Mælken baseret på høj græsandel adskiller sig desuden signifikant fra den 
konventionelle mælk ift. vitamin B2. 

Resultaterne fra projektet viser en gradvis ændring i mælkens komponenter i takt med at andelen af græs 
øges. Køer fodret med 100% græs giver en mælk, der overordnet set, har en sundere profil. Disse data vil, 
sammen med yderligere analyser af mælkens sammensætning, bidrage til en mere dybdegående forståelse 
af fodersammensætningens effekt på mælkens egenskaber, samt belyse potentialet for et fodersystem 
baseret på græsmarken som et alternativt fodringssystem.  

Der tages forbehold for effekten af besætningernes race-sammensætning, idet andelen af mælk fra Jersey 
køer kan have indflydelse på vitaminindholdet i mælken, da vitaminindholdet er naturligt højere i mælk fra 
denne race. For bedriften baseret på 100% græs, udgøres besætningen af krydsninger af Holstein x Jersey x 
Rød Dansk Malkerace, hvorimod bedriften baseret på højt græsindhold i foderet består udelukkende af 
Holstein.  
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samt bidrag fra mejerierne Arla og Thise. 


