
 
  

Rødkløver virksom mod knogleskørhed 

- et Innovationstjek startede ny produktion af fermenterede urter 

 

Den fynske landmand Michael Mohr Jensen har succes med et nyt middel mod knogleskør-

hed. Et dansk forskningsprojekt viser, at hans rødkløver-ekstrakt er et virksomt kosttilskud 

for kvinder i overgangsalderen. Det begyndte med et Innovationstjek. 

Michael Mohr Jensens virksomhed Herrens Mark A/S i Nørre Aaby på Vestfyn råder over 100 

hektar, hvor der dyrkes bl.a. mælkebøtte og rødkløver. I 2016 producerede han 100.000 liter 

fermenteret rødkløver-ekstrakt. I år forventer han at tredoble produktionen. Årsagen er, at 

forskningsforsøg har påvist en markant effekt på kvinder med begyndende knogleskørhed.  

Forhindrer afkalkning 

Ifølge forsøg, foretaget af  forskere på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, forhin-

dres afkalkning af knoglerne af de planteøstrogener, der er indeholdt i rødkløver-ekstrakten. I 

forhold til almindelige østrogenpræparater har planteøstrogen desuden den fordel, at det ikke 

påvirker det væv, der kan udvikle bryst- eller livmoderhals-kræft. Dermed er der mindre risiko 

for brystkræft og kræft i æggestokkene, en kendt risiko ved østrogenbehandling. 

- Folk begynder at blive opmærksomme på rødkløveren. Og nu har vi fået den dokumentation, 

der påviser en klar effekt. Så jeg forventer endnu mere interesse for dette produkt fremover, 

siger Michael Mohr Jensen.  

Gammelt kosttilskud på nye flasker 

Det hele begyndte med et Innovationstjek, udført tilbage i 2011 af InnovationAgenter fra vi-

denscenteret AgroTech, i dag en del af Teknologisk Institut. Men inden havde Michael Mohr 

Jensen hørt om rødkløvers egenskaber. 

- En bekendt havde fortalt mig om rødkløver, et gammelkendt kosttilskud, der skulle modvirke 

de gener kvinder kan få i overgangsalderen. I 2010 havde jeg overtaget en produktion af mæl-

kebøtte-ekstrakt, et naturmiddel, der giver bedre fordøjelse og lindrer trætte og ømme led.  

- Mælkebøtterne høstes i begyndelsen af maj, og det produktionsanlæg, der fermenterer saf-

ten, stod stille resten af sommeren. Derfor var jeg på udkig efter noget, man kunne bruge an-

lægget til, og her tænkte jeg, at rødkløver kunne være en mulighed. 

- I forbindelse med et Innovationstjek fortalte jeg de to InnovationsAgenter om ideen, som de 

syntes var spændende. Den ene af agenterne havde kontakt til forskere på Aarhus Universitet, 

der arbejdede med dette område. Vi fik en dialog med forskerne og fik så mulighed for at del-

tage i forsøgene.  

 

Dokumentation øger efterspørgslen  

Finansieret af InnoBooster-puljen gennemførte forskerne et patientforsøg på 62 kvinder i 



2012. Man  undersøgte både hedeture og afkalkning. Det viste sig, at ekstrakten var virksom 

mod hedeture og nattesved og samtidig også modvirkede afkalkning.  

Senere blev der gennemført endnu et forsøg i 2014, denne gang af længere varighed og med 

78 deltagere. Det foregik i regi af Future Food Innovation og forsøget kørte i et år. Forsøget 

kunne dokumentere rødkløverens effekt mod afkalkning af knoglerne, og der er efterfølgende 

blevet skrevet en række forskningsartikler om projektet og de er publiceret i anerkendte tids-

skrifter. Dermed har man nu opnået så solid dokumentation for rødkløver-ekstraktens effekt, 

at Michael Mohr Jensen oplever stigende efterspørgsel, både herhjemme og i bl.a. Tyskland og 

Japan. 

Fermentering 

Det er dokumenteret i en stor metaanalyse foretaget af Aarhus Universitetshospital, at det kun 

er fermenterede produkter, der virker. For at kroppen kan optage de østrogener planten inde-

holder skal rødkløveren forarbejdes. Den opvarmes og saften presses ud. Derefter tilsættes 

mælkesyre og ekstrakten gærer på ståltanke. Den fermenterede rødkløver indtages i en dosis 

på mellem 60 og 120 ml dagligt.  


