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Højt indhold af frie fedtsyrer i mæl-
ken (FFA) kan give mælken en harsk 
smag. Problemet med frie fedtsyrer 
steg for 10-15 år siden ved indførs-
len af de automatiske malkesyste-
mer. Det er et komplekst problem, 
der kan have mange årsager og alt 
fra foder, malkefrekvens, pumpning 
og temperatur ved opbevaring af 
mælk kan spille ind. 

Harsk smag i mælk er 
svært at sætte tal på 

For at gøre noget ved problemet 
er det nødvendigt at have en 
målemetode, der måler i overens-
stemmelse med smagsfejlen. Den 
harske smag er ikke let at gen-

Sammenhæng mellem harsk smag  
og frie fedtsyrer i mælk
Frie fedtsyrer (FFA) er skyld i harsk smag i mælk. Årsagerne til højt indhold 
kan være mange og for at gøre noget ved problemet, skal man kunne måle 
effekten af ændringer. Det er derfor vigtigt med en målemetode, der måler i 
overensstemmelse med smagsfejlen. FFA på Milkoscan kan bruges som 
screeningsværktøj, men er ikke perfekt. 

kende, og det er meget individuelt, 
hvor meget der skal til, før den kan 
smages. 

En ny undersøgelse viste niveauet 
af harsk smag og sammenlignede 
med de gængse metoder til måling 
af FFA. Til undersøgelsen blev der 
indsamlet tankprøver fra 14 for-
skellige gårde, der havde database-
værdier i enten den høje eller lave 
ende af FFA-skalaen. Alle prøver 
blev brugt både uden yderligere 
behandling end pasteurisering og 
med en hårdhændet behandling 
for at øge FFA-niveauet på en 
naturlig måde før pasteurisering. 
På denne måde indeholdt studiet 
både høje og lave værdier af FFA. 

BDI hænger sammen 
med smagsfejl

Den klassiske metode til at måle 
FFA er BDI-metoden, som i forsø-
get havde en acceptabel sammen-
hæng med smagsfejlen, se figur 
1. Ved BDI over 1.9 mmol/100 g 
fedt kunne de sensoriske dommere 
med sikkerhed smage forskel fra 
prøven med laveste niveau. Ved 
BDI omkring 1.6 mmol/100 g fedt 
kunne en tredjedel smage forskel. 

Hurtigmetoden er ikke 
én til én med reference-
metoden

BDI-metoden er langsommelig og 
dyr og bruges derfor ikke til daglig. 
I stedet bruges der en kalibrering 
på Milkoscan, hvor FFA dog er en 
langt mere usikker parameter end 
fx fedt og protein. Figur 2 viser, 
at der er en lineær sammenhæng 
mellem BDI og FFA på Milkoscan, 
men at resultaterne bestemt ikke 
er én til én. Grænserne for accep-
tabel FFA skal derfor være ander-
ledes på Milkoscan end for BDI 
metoden. 

Milkoscan kan bruges til 
screening af FFA

Figur 3 viser sammenhængen 
mellem FFA på Milkoscan og harsk 
smag. Der viser det sig, at en 
grænse på 1.2 mmol/100 g fedt på 
Milkoscan vil detektere de prøver, 
der med sikkerhed har harsk smag. 
Skal man fange det niveau, som 
en tredjedel af dommerne kan 
smage, så skal man ned på FFA 1 
mmol/100 g fedt på Milkoscan, 
men ved denne grænse vil der 
også være flere falsk høje prøver. 
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En vejledning til frie fedtsyrer i mælk fra SEGES: 
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/maelkekvali-
tet/sider/ffa-manual-frie-fedtsyrer-i-maelken.pdf
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Vi har i vores undersøgelser af historiske data set, at 
niveauet af FFA i tankmælk målt med Milkoscan vari-
erer en del fra uge til uge på den enkelte besætning. 
En enkelt måling lige over 1 mmol/100 g fedt er der-
for alene ikke en indikation, men gentagne målinger 
over 1 mmol/100 g fedt på Milkoscan vil derfor være 
en god indikation af, at besætningen har et problem.

Resultaterne stammer fra projektet FUTUREMILQ , 
som er et fire-årigt projekt, der løber i perioden april 
2013 til oktober 2017. Projektet er ledet af AgroTech 
og har deltagelse af en række virksomheder, AU 
FOOD og AU iNANO samt SEGES. 

Figur 1.  Sammenhæng mellem harsk smag og reference 
metoden BDI. Grønt punkt = ‘kontrol’ (laveste 
harsk smag), røde punkter = statistisk forskellige 
fra den grønne mht. harsk smag, blå punkter 
= ikke statistisk forskellige fra den grønne mht. 
harsk smag. Ved grænse på BDI 1.9 mmol/100 g 
fedt findes de fire røde punkter. Ved grænse på 
BDI 1.3 mmol/100 g fedt findes næsten alle over 
harsk smag niveau 6, hvor 1/3 kan smage forskel.

Figur 2.  FFA på Milkoscan er hurtigere end BDI, og 
indtil 1 mmol/100 g fedt er der en acceptabel 
sammenhæng mellem de to metoder. Over 1 
mmol/100 g fedt, viser FFA på Milkoscan for 
lavt niveau. Der er stadig lineær sammenhæng, 
så målingen kan godt bruges, men accept-
grænserne skal være anderledes for FFA på 
Milkoscan end for BDI.

Figur 3.  Sammenhæng mellem harsk smag og hurtig-
metoden FFA på Milkoscan. Grønt punkt = 
‘kontrol’ (laveste harsk smag), røde punkter = 
statistisk forskellige fra den grønne mht. harsk 
smag, blå punkter = ikke statistisk forskellige 
fra den grønne mht. harsk smag. Ved grænse 
på FFA 1.2 mmol/100 g fedt findes de fire røde 
(og to blå). Ved grænse på FFA 1.0 mmol/100 g 
fedt findes alle over harsk smag niveau 6, hvor 
1/3 kan smage forskel.


