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Foder- og staldlugt  
kan påvirke mælkens smag

Forsøg gennemført ved AU-Foulum viser, at lugtstoffer fra køernes foder kan overføres til mælken 
både via køernes tarme og luftveje. Muligheden for overførsel via luftvejene betyder dermed også,  
at en dårlig lugt i stalden vil kunne give problemer med afsmag i mælken. 

Det er velkendt, at visse fodermid-
lers lugt kan overføres til mælken 
- i visse tilfælde med smagsfejl til 
følge. Der er flere mulige måder, 
hvorpå lugtstoffer kan overføres til 
mælken i forbindelse med fod-
ringen. Stofferne kan optages via 
tarmene, i forbindelse med den 
normale fordøjelse, og visse stoffer 
vil kunne optages gennem vom-
væggen. Eftersom lugtstoffer er 

flygtige, er der desuden den mulig-
hed, at stofferne optages gennem 
lungerne, både i forbindelse med 
selve fodringen; i forbindelse med 
drøvtygningen og i forbindelse 
med ’bøvsningen’, hvor lugtstof-
ferne fra foderet således vil findes i 
indåndingsluften. 

De forskellige overførselsveje kan 
ikke adskilles i forbindelse med et 

Mælkens smag kan optimeres 

gennem grovfoderets sammen-

sætning og mængde. 

Foto: Colourbox.

fodringsforsøg. Derfor er der på 
AU-Foulum lavet et forsøg, hvor 
overførsel via luftvejene og via 
tarmene er blevet undersøgt hver 
for sig. For at sikre at der var en 
betydelig mængde lugtstoffer, og 
at disse var forskellige fra, hvad 
der normalt findes i foder, blev der 
brugt æteriske olier af oregano og 
kommen i forsøget.
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Indhold af lugtstoffer i mælk efter eksponering med æteriske olier fra kommen eller oregano via køernes 

luftveje eller tarme (lavt og højt niveau).

Overførsel af lugtstoffer 
via luftvejene
Ved undersøgelse af overførsel via 
luftvejene blev koen sat ind i et 
lukket kammer. Her var der place-
ret en svamp vædet i en æterisk 
olie, hvilket gav en kraftig lugt af 
hhv. kommen eller oregano i kam-
meret. Koen blev placeret i kam-
meret lige efter morgenmalkningen 
og blev lukket ud igen umiddelbart 
inden aftenmalkningen. 

Overførsel af lugtstoffer 
via tarmene
Undersøgelse af overførsel af 
lugtstoffer via tarmene blev udført 
ved at tilføre æterisk olie fortyndet 
i en neutral olie gennem en fistel 
i den øverste del af tyndtarmen. 
Denne tilførsel blev gentaget hver 
time i perioden mellem morgen- 
og aftenmalkning. I undersøgelsen 
indgik to koncentrationer af de 
æteriske olier. 

For begge typer forsøg blev 
mælken fra dagens morgen- og 
aftenmalkning samt fra den føl-
gende dags morgen undersøgt for 
indhold af lugtstoffer, svarende til 
mælk før behandling og fra hhv. 1. 
og 2 malkning efter behandling.

Lugt kan overføres til 
mælk både via luftveje og 
tarme 
For alle prøverne var indholdet 
af lugtstoffer i mælken fra aften-
malkningen kraftigt forhøjet, men 
næste dags morgen var denne 
effekt forsvundet igen. Det var dog 
således, at koncentrationen var 
lavest for prøverne fra luftvejsover-
førslen, og højest for prøverne fra 
tarmoverførslen med højest niveau 
af æterisk olie (+ figur). 

Disse forsøg viser dermed, at 
lugtstoffer fra foderet kan overfø-
res til mælken, både via tarmene 

og via luftvejene. Muligheden for 
overførsel via luftvejene betyder 
også, at en dårlig lugt i stalden vil 
kunne give problemer med afsmag 
i mælken. 

Resultaterne stammer fra Johan 
Lejonklevs PhD-afhandling: 
"Transfer of aroma compounds 
and fatty acids from feed to bovine 
milk".
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