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Bælgplanter og urter giver sund mælk
– ikke så afgørende hvilke!

Brug af bælgplanter og urter i græsmarken giver generelt et højt indhold af linolensyre og  
beta-caroten i mælk. Men den variation, der findes i planternes indhold af de pågældende stoffer, 
genfindes ikke i mælken – sandsynligvis fordi der er et maksimum for, hvor meget koen kan udskille i 
mælken.

Anvendelse af bælgplanter og urter 

er vigtig i økologiske græsmar-

ker. De enkelte arter forventes at 

påvirke mælkens kvalitet i forskellig 

retning, grundet variationen i sam-

mensætningen af plantematerialet. 

Tilsvarende er der også sæson-

variation i sammensætningen 

af planterne, og dette forventes 

ligeledes at kunne påvirke mælkens 

sammensætning.

Undersøgelse af 
planternes og mælkens 
indholdsstoffer
I et forsøg på Rugballegård blev 

der etableret græsmarker, hvor 

der ud over almindelig rajgræs var 

enten hvidkløver, rødkløver, cikorie 

eller lucerne. Disse marker blev 

afgræsset i tre to-ugersperioder 

i løbet af græsningssæsonen 

(maj, juni og august) og mælkens 

sammensætning blev undersøgt. 

Mælken blev undersøgt for fedtsy-

resammensætning samt indhold af 

carotenoider, og prøver af afgræs-

ningsmaterialet blev undersøgt for 

de samme indholdsstoffer. 

Stor variation i planters 
indhold af linolensyre og 
beta-caroten
For plantematerialet var der størst 

variation i indholdet af linolensyre 

og beta-caroten, både som følge 

af sæsonvariation og artssam-

mensætning. Disse stoffer findes 

normalt i højere niveau i mælk, der 

kommer fra køer, hvor en stor del 

af foderet kommer fra afgræsning. 

Det var derfor forventet, at forskel-

lene i indtag fra plantematerialet 

ville kunne genfindes som forskelle 

i mælkens sammensætning. 

Højt niveau af linolensyre 
og beta-caroten i mælk – 
men kun lidt variation
En sådan sammenhæng kunne 

dog ikke påvises. Indholdet af både 

linolensyre og beta-caroten var 

højest i rødkløver materialet, og 

var højest i maj, mens linolensyre-

indholdet var højest i mælk fra 

hvidkløverafgræsningen og fra juni 

måned. Beta-carotenindholdet i 

mælken varierede meget lidt, både 

som følge af plantetype og perio-

de. Figuren viser sammenhængen 

mellem indhold i plantemateriale 
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og mælk. Det fremgår, at der er en 

betydelig variation mellem køer, 

mens det gennemsnitlige niveau 

kun påvirkes ganske lidt af plante-

type og periode.

Maksimum for udskillelse 
af indholdsstofferne i 
mælk
Forklaringen på denne mangel på 

sammenhæng er sandsynligvis, 

at indholdet i mælken har nået 

et maksimum, og at det ikke er 

muligt for koen at udskille højere 

mængder i mælken. Her skal det 

også bemærkes, at det gennem-

snitlige niveau i mælkefedt ligger 

på 1,3% linolensyre og 5,7mg/kg  

beta-caroten, hvilket er på højde 

med, hvad der er fundet i andre 

studier af økologisk mælk ved høj 

afgræsning, og dobbelt så højt 

som vi normalt finder i konventio-

nel mælk. 

Forsøget viser således, at alle de 

anvendte plantearter kan indgå i 

græsmarken og være med til at 

sikre en mælk med højt indhold af 

linolensyre og beta-caroten. 

Sammenhæng mellem indhold af beta-karoten i afgræsningsma-

terialet og i mælkefedt. Afgræsningsmateriale er rødkløver (rød), 

hvidkløver (grøn), lucerne (gul) og cikorie (blå), og periode er maj 

(kvadrater), juni (trekanter) og august (cirkler). Ét punkt repræsen-

terer én ko i én behandling.

Sammenhæng mellem indhold af linolensyre i afgræsningsmate-

rialet og i mælkefedt. Afgræsningsmateriale er rødkløver (rød), 

hvidkløver (grøn), lucerne (gul) og cikorie (blå), og periode er maj 

(kvadrater), juni (trekanter) og august (cirkler) Et punkt repræsen-

terer én ko i én behandling.


