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Fytansyre i mælk
Indholdet af fytansyre i mælk fra fem økologiske gårde er blevet undersøgt tidligt og senere i græs-
ningssæsonen. Der blev fundet en positiv sammenhæng mellem mængden af kløver i afgræsnin-
gen og andelen af fytansyre af typen RRR. Dette kan forklare, hvorfor økologisk mælk har et større 
indhold af denne form for fytansyre end konventionel mælk, fordi der anvendes en højere andel af 
kløver i økologisk foder. 
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Fytansyre er en bioaktiv fedtsyre, 

som i modelforsøg har kunnet sti-

mulere muskelcellers glucoseoptag 

og øge fedt omsætningen.  

Ydermere kan fytansyre stimulere 

immunforsvaret. Kilden til fytan-

syre er grønne plantedele, hvorfra 

klorofyl spaltes og oxideres. Denne 

proces foregår i vommen af drøv-

tyggere, og derfor findes fytansyre 

kun i mælk og kød fra disse dyr. 

To former for fytansyre
Koncentrationen af fytansyre af-

hænger af hvor stor en andel grønt 

plantemateriale, der er i foderet, 

og fytansyre er blevet forslået som 

en markør for økologisk mælk 

pga. det højere indtag af græs ved 

denne driftsform. Ydermere findes 

fytansyre naturligt i to former (RRR 

og SRR isomer), der er spejlbilleder 

af hinanden. Der findes en større 

andel af RRR isomer i økologisk 

mælk sammenlignet med konven-

tionel. 

Undersøgelse af 
fytansyreindhold
I forbindelse med et PhD projekt er 

indholdet af fytansyre i mælk fra 

fem økologiske gårde undersøgt 

tidligt og senere i græsningssæso-
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Figur 1: Total fytansyre i mælkefedt for de enkelte gårde i maj og september. 

DH: Dansk Holstein gårde; DJ: Dansk Jersey gårde
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mængde. Der var betydelig varia-

tion både mellem gårde og sæson, 

mens der ikke var tegn på forskel 

mellem racerne (fig2). Denne større 

variation betød, at det var muligt 

at sammenholde med fodersam-

mensætningen, hvor der viste sig 

en meget tydelig positiv sammen-

hæng mellem mængden af kløver 

i afgræsningen og andelen af RRR 

fytansyre (fig3).

Den større mængde kløver, der 

normalt indgår i den økologiske 

drift, er dermed en sandsynlig 

forklaring på, hvorfor andelen af 

RRR fytansyre er højere i økologisk 

mælk sammenlignet med konven-

tionel mælk. Videre undersøgel-

ser vil kunne vise, om der opnås 

samme effekter af kløverensilage 

som af frisk kløvergræs, og om der 

også i kød er forskelle på indholdet 

og fordelingen af fytansyre. 

Undersøgelser af fytansyres bioak-

tivitet er foretaget ved laborato-

rieforsøg med celler, og her er der 

anvendt syntetisk fremstillet fytan-

syre. Denne syntetiske fytansyre 

kan bestå af op til 8 forskellige for-

mer, inklusiv RRR og SRR formerne, 

og der er derfor intet kendskab 

til evt. forskelle i bioaktivitet af de 

forskellige former.  

Figur 3: Sammenhæng mellem indtag af afgræsset kløver og andelen af 

RRR fytansyre i total fytansyre 
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Figur 2: Andel af RRR fytansyre i total fytansyre for de enkelte gårde i maj og 

september. DH: Dansk Holstein gårde; DJ: Dansk Jersey gårde
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Kløverandel af tørstofindtag 

nen. Samtidig blev fodersammen-

sætningen på de enkelte gårde 

også registreret. Der var to jersey-

besætninger og tre besætninger 

med dansk Holstein. 

Resultaterne viste, at der ikke var 

de store forskelle i indholdet af 

fytansyre mellem besætningerne, 

koncentrationen var lidt højere i 

september sammenlignet med maj, 

og der var ikke forskel mellem ra-

cerne (fig1). Da forskellen mellem 

prøverne var så lav, var det ikke 

muligt at relatere koncentrationen 

af fytansyre til de enkelte foder-

midler. 

Mængden af kløver 
afgørende
Derimod var der større forskel på, 

hvor stor en andel RRR formen 

udgjorde af den totale fytansyre-


