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Bæredygtig mælkeproduktion 
Opkoncentrering af mælk på gården

Lars Wiking, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, AU-Foulum 

Strukturudviklingen med stadigt større malkebesætninger gør det muligt, at produktionen af mælk i 
den enkelte besætning kan tilpasses de krav, produktion af specifikke mejeriprodukter stiller. 
Stigende mængder af mælk anvendes til enten mælkepulver/mælkebaserede ingredienser eller til 
ost (>80 %). I forbindelse med produktion af både mælkepulver og ost opkoncentreres mælken 
ofte inden yderligere processering. I stedet for at foretage opkoncentreringen på mejeriet, kan 
denne del af processen med fordel flyttes ud i producentleddet. Man kan derved skille sig af med 
store mængder vand, der kan genbruges i fodringen og til rengøring. Dette mindsker mængden af 
mælk der skal transporteres til mejeriet, hvilket reducerer udgifter til transport og mindsker 
udledning af CO2.  

I udviklingsprojektet ”Ny teknologi til bæredygtig opkoncentrering af mælken på gården” er 
formålet, at udvikle den højteknologiske gård. Med fokus på udvikling af nye teknologier til 
opkoncentrering af mælk på gården, og derved reducering af køleomkostninger, transportudgifter 
og CO2-udledning fra transport. Dermed sikres en bæredygtig, lønsom og klimavenlig 
mælkeproduktion.  
Projektet har opsat et membranfiltreringsanlæg på Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum, 
hvor vi har testet to membrantyper; ultrafiltrering og omvendt osmose, samt forskellige proces 
parametre såsom temperatur og tryk. På bagrund af de indledende forsøg blev det besluttet, at 
anbefale og fortsætte med membranfiltrering af typen omvendt osmose, primært da laktosen 
bibeholdes i mælkekoncentratet samtidig med mælkekvalitet (FFA, fedtkuglestørrelsen og 
proteolyse) er acceptabel. Efterfølgende er udført langtidsforsøg med opkoncentrering af 400 L 
mælk, hvilket kan tage op til 12 timer da mælken skal cirkulere over membranerne mange gange. 
De foreløbige analyser indikerer, at mælkekvaliteten ikke forringes nævneværdig ved 
opkoncentrering.  

En økonomi- og klimaberegning lavet før projektet startede (2012) estimerede følgende 
besparelser for en besætning med 500 malkekøer: 

Besparelse:   373.000 kr./år 

Sparet vandforbrug  3100 m3 per bedrift  

Sparet spildevand  3100 m3 per bedrift  

Reduceret energiomk. 285.000 kr. per bedrift 

Mindre CO2   43 tons per bedrift 

Her i 2015 foretages nye beregning baseret på projektets erfaringer og energimålinger. Ud fra 
disse beregninger, vil også en afregningspris for ”opkoncentreret mælk” kunne skitseres. Desuden 
vil kvaliteten af mælkepulver fra opkoncentreret mælk blive analyseret. I efteråret 2015 vil 
konceptet for opkoncerering blive demonstreret for alle interesserede i AU-Foulum. 
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