
I 
sidste nummer af Danske Mælkeproducenter 

beskrev Lars Wiking og Ida Sørensen fra 

Aarhus Universitet, hvordan det lykkedes 

for projektdeltagerne fra Aarhus Universitet, 

GEA og Arla Foods at udvikle en proces til at 

koncentrere mælk på gården, uden at råvare- 

eller produktkvalitet tager skade. Processen er 

baseret på omvendt osmose og skal foretages 

ved kold temperatur for at sikre den bedste 

kvalitet på den koncentrerede mælk.

Teoretiske beregninger
I projektet er desuden de økonomiske og klima-

mæssige effekter af at flytte opkoncentreringen 

ud på gårdene beregnet. Som forudsætning er 

valgt at koncentrere to gange, det vil sige for-

dobling af mælkens tørstof, da mælken stadig 

vil være pumpbar ved denne koncentration.

Den oprindelige projektidé var baseret på 

et overslag med en forventning om break-even 

ved investering og implementering ved en 

besætning på omkring 500 køer. På gården vil 

der kunne spares udgifter til vand, da det vand, 

som tages ud fra mælken, kan bruges til rengø-

ring eller drikkevand til køer. Ligeledes spares 

diesel og tid på mindre transport og pumpning 

af mælk, og på mejeriet bruges mindre energi 

i form af el og naturgas til forarbejdning samt 

mindre vand til rengøring. 

Virkeligheden på gården
Demonstrationsforsøget i det projekt viste 

desværre, at energibehovet ved anvendelse 

af membranfiltreringsanlægget på gården har 

været større end oprindeligt antaget. Derfor 

har det således ikke været muligt med de 

nuværende energi- og mælkepriser at beregne 

en positiv business case inden for de realistiske 

rammer, der er sat op i beregningen.

Der er udført beregninger på opkoncentre-

ring af mælk på gårde med 400, 800, 1.200 

og 1.600 køer og med 60 km afstand mellem 

gård og mejeri samt med 1.200 køer og 100 

km mellem gård og mejeri.

Klimamæssigt, målt i CO
2
-ækvivalenter, er 

det heller ikke fordelagtigt at opkoncentrere 

mælken på gården og herefter transportere den 

opkoncentrerede mælk til mejeriet. Merfor-

bruget af energi svarer til 60-120 tons CO
2
 pr. 

besætning.

Potentialet
Forretningspotentialet vil således først være til 

stede, såfremt der ved udvikling i energipriser, 

transportomkostninger eller mælkeafregnings-

prisen kan dokumenteres et positivt afkast 

for investeringen i membrananlægget for den 

enkelte landmand. I praksis betyder det, at hvis 

opkoncentrering af mælk på gården skal være 

økonomisk attraktiv på et senere tidspunkt, 

vil det være i det tilfælde, hvor transportom-

kostningerne bliver væsentlig dyrere, mens 

energiomkostningerne til opkoncentreringen 

ikke stiger tilsvarende.

Myndighedskrav
Projektet har også undersøgt hvilke myndig-

hedskrav, der gælder vedrørende behandling 

og håndtering af den rå mælk i forbindelse 

med opkoncentrering af mælk på bedrifterne. 

Når der foretages en så væsentlig ændring af 

mælken, som opkoncentrering vil være, skal 

bedriften være autoriseret som en fødevarepro-

ducerende virksomhed.

Det vil blandt andet betyde, at der skal 

udarbejdes et egenkontrolprogram, som skal 

vurderes af Fødevarestyrelsen. I egenkontrol-

programmet skal der blandt andet beskrives 

risikovurderinger, udtages relevante lovpligtige 

analyser og løbende modtages audit af Fødeva-

restyrelsen.

Det vurderes dog, at der ikke vil være særli-

ge krav i forhold til indretning, valg af materialer 

og hygiejneniveau omkring mælkeopbevarings-

rummet i forhold til de krav, som mælkeprodu-

centerne allerede skal overholde i dag.

Overordnet har projektet, udviklet og de-

monstreret en proces som kan opkoncentrere 

mælken på gården uden at påvirke mælkekva-

liteten negativt. Da de geografiske afstande i 

Danmark er begrænsede, er der nu og her ikke 

en gevinst ved at bruge konceptet, men i andre 

lande hvor afstandene er større, kan projektets 

viden og dokumentation give mulighed for salg 

af anlæg. 

Opkoncentrering af mælk 
betaler sig først ved stor afstand
Gruppen bag opkoncentreringsprojektet har regnet på de økonomiske og klimamæssige aspekter 

ved opkoncentrering af mælk på bedrifterne
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