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Mejeri i udvikling 

Det traditionelle mejeri, hvor mælken bliver forarbejdet til produkter som f.eks. drikkemælk, ost og yoghurt, 

har igennem de seneste år fået endnu en produktgruppe nemlig ingrediens-delen, hvor mælkens enkelte 

bestanddele bliver skilt ad og brugt som ingredienser i andre produkter. Det kan være 

modermælkserstatning, sportsdrikke eller i klinisk ernæring. Mælke-ingredienser er et marked i vækst, hvilket 

betyder, at vi, når vi via avlsarbejdet skal udvikle fremtidens produktion af supermælk, så skal der kigges på 

avlsfaktorer, der ikke kun giver maksimal værdi i den traditionelle produktion af ost, smør og drikkemælk, 

men også i forhold til ingrediens-mejeriet. 

Videnskaben bag Supermælk 

Vi har en utrolig god mælkeråvare i Danmark. Den har dog også en utrolig stor variation, når vi ser på mælk 

fra individuelle køer. Det har vi undersøgt i et nyligt gennemført projekt på Aarhus Universitet, hvor vi i 

samarbejde med svenske forskere, forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Arla Foods og 

Viking Genetics har undersøgt variation i mælk og DNA fra et stort antal malkekøer. I projektet, Milk 

Genomics (www.milkgenomics.dk), eller ”Mælkens Genetik”, har vi indsamlet og nærstuderet mælke- og 

DNA (øreklip)-prøver fra hhv. ca. 400 forskellige køer af racerne Dansk Holstein (DH), Dansk Jersey (DJ) og 

Svensk Rød Boskap (SRB). Prøverne er blevet detaljeret karakteriseret, og de har vist en stor variation i 

både deres indholdsstoffer og de teknologiske egenskaber. Der er blevet profileret for protein- og 

fedtsyresammensætning, mælkens metabolitter (små stoffer der dannes som en del af koens stofskifte), 

kulhydrater (sukkerarter), vitaminer og mineraler, genetiske varianter samt mælkens teknologiske 

egenskaber. Disse parametre er sammenholdt med forskellige primære faktorer og registreringer bl.a. 

ydelse, celletal, fodersammensætning, laktationsstadie og genetisk baggrund. Prøverne blev taget i 

forskellige besætninger i Danmark og Sverige i 2010-2011. 

Der er tale om et helt unikt datamateriale, som  har ført til følgende konklusioner:  

 Ca. 20 % af mælk fra DH var dårligt koagulerende, dvs. har svært ved at stivne under 

ostningsprocessen, mens 2 % ville slet ikke koagulere.  

 Der er store forskelle mellem racerne. Jersey mælk har lettest ved at blive til ost, mens der for SRB-

racen i Sverige sås, at hele 16 % af mælken ikke ville koagulere. Dette skyldes bl.a. indholdet af protein 

og de genetiske varianter, men kan også skyldes andre faktorer, som er ved at blive klarlagt.  

 De genetiske varianter betyder noget for mælkens ostningsevne og fordeler sig forskelligt mellem racer, 

men forklarer ikke al variationen i ostningsegenskaberne. 

 Der er i de danske racer, DH og DJ identificeret en lang række forskellige genetiske varianter af 

mælkens kaseiner, herunder bl.a. for β-kasein A
1
, A

2, 
B og I varianterne, og for κ-kasein A og B 

varianterne, samt for DH, også E varianten. 

Særligt mælkens proteindel (indhold og sammensætning) kan påvirkes via avlsarbejdet.  Ostningsevnen 

forringes proportionalt, når man blander godt og dårligt koagulerende mælk. 

Følgende faktorer påvirker ostningsevnen:  

 Primær produktion (race, ydelse, genetisk baggrund, laktationsstadium, sæson og fodring, celletal) 

 Mælkens sammensætning (pH, proteinsammensætning, kaseinandel, genetiske varianter og isoformer, 

micelstørrelse, calcium koncentration) 



 Tank og mejeri (køling og varmebehandling) 

Der arbejdes nu på at etablere en gentest, der kan bruges til at eliminere malkekvæg, der producerer ikke- 

eller dårligt koagulerende mælk.  

Traditionelt har der været stor fokus på mælkens anvendelse og egnethed til ostefremstilling. Nu er det 

nærmest en endnu bedre forretning at anvende vallen og udvinde specifikke værdistoffer og enkeltproteiner 

herfra til at udvikle ernæringsmæssige og funktionelle ingredienser. Det er mejeriernes ønske, at det bliver 

undersøgt, om der er forretning i at øge indholdet af enkelt proteiner med høj værdi ad genetisk vej. Med nye 

teknikker kan vi arbejde hen mod anvendelse af hele råvarens potentiale. 

Mejeriets supermælk 

Supermælk, set med mejeriets øjne, er en mælk, vi både kan bruge i det traditionelle mejeri såvel som i 

ingrediens-mejeriet. Eksempelvis er mælk, som har en god og ensartet koaguleringsevne oplagt at bruge i 

osteproduktionen. Ved at mælken har en mindre variation i f.eks. koaguleringsevnen kan vi mindske 

procesudsving i osteproduktion. Hermed kan hentes mere end 30 mio. DKK om året i umiddelbar 

optimeringsgevinst. Hvis vi så samtidigt i vallen fra osteproduktion har et højt indhold af de proteiner, der 

giver værdi i ingrediens-mejeriet, som f.eks. -lactalbumin, der bliver brugt i modermælkserstatning, vil dette 

give yderligere værdi til mælken. Ved at øge indholdet af specifikke højværdi-proteiner i mælken kan der 

hentes mere end 100 mio. DKK.    

 


