
Seminar- Statsforvalteren i Møre og Romsdal, 26. april 2022

Klimagasser fra husdyr. 

Kilder, produksjon og betydning. Litt om 
tiltak/strategier for å begrense utslippene samt 

status innen forskningen 

Av

Odd Magne Harstad, Institutt for husdyr og 
akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige

universitet



Utslipp av klimagasser- 2019 (millioner tonn CO2 ekv)

Klimaavtrykk- jordbruket:
- Utgjør:  8,8%
- Fra 1990: - 6,6%
- 2019-2020: - 0,2%

- Metan: - 5% fra 1990



Enterisk CH4

Begrenset 

fermentering

Hesten !

CH4 blir dannet under 
fermenteringen av fôr
i vomma.

Hva er det som skjer?



Fermentering av karbohydrater

To- trinns 

nedbryting/fermentering:

1. Utenfor mikroben

2. Inne i mikroben

1. Flyktige fettsyrer:

- Eddiksyre

- Propionsyre

- Smørsyre

2. CH4

3.Tilgjengelig energi (ATP)



Enterisk CH4

Begrenset 

fermenteringOmfattende fermentering av fôr

CO2+H

CH4

Tabell 6. Teoretisk stoikometriske ligninger som beskriver karbon-hydrogenbalanse ved ulik 

fermentering av glukose i vomma 

Substrat  Produkt Karbon-hydrogenbalanse 

Glukose → 2 eddiksyre + 2 CO2 + 8 H 

Glukose → Smørsyre + 2 CO2 + 4 H 

Glukose +  4 H → Propionsyre   

Netto: 3 glukose  → 2 eddiksyre + smørsyre + 2 propionsyre + 3 CO2 + CH4 + 2 H2O 

 



Klimagasser fra husdyr - strategier og potensial for 
å redusere utslippene, status innen forskning



Klimakutt i jordbruket

Statens krav:
Reduksjon med 5 millioner tonn 

CO2 ekv i periode 2021-2030

Basisår: 2005

Nationen, 4. februar 2019



(14. januar)

Tiltak som påvirker utslippet av klimagasser fra dyra

Fôring

Avl

Driftsopplegg/management



Tiltak som påvirker utslippet av klimagasser fra dyra

1. Faktorer som virker direkte på produksjonen av CH4 og 

N (N2O)

2. Faktorer som virker indirekte via andre måter enn selve

produksjonen av klimagassene



Utslipp av klimagasser- 2019 (millioner tonn CO2 ekv)

Jordbruket: 4,4

Direkte tiltak:
-Fôring
-Gjødselhåndering



Direkte faktorer som påvirker utslipp av klimagasser

Enterisk CH4:
- Naturlige fôrkomponenter
- Tilsetningsstoffer

- Surfôrkvalitet
- Botanisk sammensetning
- Høstetidspunkt
- Gjæringskvalitet

Nitrogen (N) i avføring/urin

Lystgass (N2O)
Faktorer:
- Nitrogen i fôr
- Utnyttelsen av N



Enterisk CH4   vs fett i fôret 

Grainger and Beauchemin, 2011

Høgt innhold av fett/tilsetting av fett i fôret
- Reduserende virkning på produksjonen av H
- Hemmer de metanogene bakteriene 

Utilsikta virkninger:
- Kan redusere fordøyeligheten av fôret
- Kan påvirke fettsyresammensetningen av

mjølk og kjøtt i uheldig retning
- Kan medføre smaksfeil

Optimalt nivå?



Enterisk CH4 vs spesielle tilsetningsstoffer

Metodikkvurderinger:
- In vitro vs in vivo

- Kortvarige vs langvarige forsøk

Mikrobepopulasjonen kan tilpasse seg



Enterisk CH4 vs tilsettingsstoffer - status

Essensielle oljer

Nitrat (NO3)

3- Nitroxypropanol

(3-NOP): 

Alger

Nationen, 25. april



Strategier for produksjon av grassurfôr å redusere utslipp av 

klimagasser fra drøvtyggere

Bakgrunn:

Grassurfôr utgjør en stor andel av rasjonen til drøvtyggere, og det er 

svært stor variasjon i  kvaliteten mht til: 

- Botanisk sammensetning  

- Høstetidspunkt  

- Fortørking 

- Ensileringsmidler  

- Gjæringskvaliet

Hvilken betydning har denne variasjonen i egenskaper på 

produksjonen av enterisk CH4 både direkte og indirekte

20 % reduksjon

430 000 tonn CO2 –eq/år



Enterisk CH4 vs grovfôrkvalitet

CO2+H

CH4

Tabell 6. Teoretisk stoikometriske ligninger som beskriver karbon-hydrogenbalanse ved ulik 

fermentering av glukose i vomma 

Substrat  Produkt Karbon-hydrogenbalanse 

Glukose → 2 eddiksyre + 2 CO2 + 8 H 

Glukose → Smørsyre + 2 CO2 + 4 H 

Glukose +  4 H → Propionsyre   

Netto: 3 glukose  → 2 eddiksyre + smørsyre + 2 propionsyre + 3 CO2 + CH4 + 2 H2O 

 

Virkemåter: 
Direkte:
Via endret gjæringsmønster i vomma ?

Indirekte:
Via høyere produksjon (mjølkeytelse/tilvekst)



Indirekte faktorer som påvirker utslipp av klimagasser

Indirekte faktorer- faktorer som påvirker forbruket av fôr/enhet 
produkt (eks.):
- Alder  ved 1. kalving
- Kalving - intervall
- Antall laktasjoner
- Sykdom og fruktbarhet
- Ytelsesnivå - mjølkeku
- Daglig tilvekst i kjøttproduksjonen



Ytelse vs utslipp av  klimagasser pr enhet produkt

Gerber et al., 2011

«Uttynning» av klimagasser

fra vedlikeholdsfôret

Økt daglig tilvekst korter ned framfôringstida

Mindre fôr til vedlikehold

Lavere utslipp av klimagasser/ kg slakt



Konklusjoner:
Reduksjonen i utslipp av klimagasser med 

økt mjølkeytelse kompenserer omtrent for 

det økte utslippet fra kjøttproduksjonen

Med økt ytelse må det også importeres mer 

kraftfôr på bekostning av norsk grovfôr



Klimagasser- kilder (kg CO2eq /kg fett og protein korrigert mjølk (FPCM) 

and kg CO2eq / slaktevekt (SL) (Bonesmo et al., 2013)

kg CO2eq /kg FPCM kg CO2eq /kg SL okser

Middel [min, maks] Middel [min, maks]

Sum klimagasser 1.02 [0.82, 1.36] 17.25 [11,75, 22.90]

Enterisk - CH4 0.39 [0.36, 0.45] 6.84 [4.12, 8.06]

Gjødsel- CH4 ,N2O 0.18 [0.13, 0.23] 2.98 [2.21, 3.59]

Jord- N2O 0.21 [0.11, 0.41] 3.08 [0.29, 6.78]

Karbonbalanse - jord -0.03 [-0.14, 0.10] -0.51 [-1.64, 1.45]

Innkjøpt bygg 0.06 [0.00, 0.13] 1.26 [0.00, 4.11]

Innkjøpt soya 0.09 [0.00, 0.17] 1.88 [0.00, 5.22]

Energi- indirekte 0.07 [0.01, 0.14] 0.97 [0.09, 1.99]

Energi- direkte 0.05 [0.01, 0.11] 0.75 [0.19, 1.45]



A. Angus Hereford Charolais

Middel [min,maks] Middel [min,maks] Middel [min,maks]

28,4 22,5-43,8 27,5 21,1, 35,4 24,9 20,0, 29,4

Foreløpige resultater -HolosNorBeef
(Kg CO2 ekv /kg korr slaktevekt)

Spesialisert kjøttproduksjon (Samsonstuen, Aass, Åby, 2019



Kjøttproduksjon på sau

CO2- ekv, kg /kg slakt

Kg kjøtt/mordyr avgjørende



Tabell 13. gjennomsnitt, minimum og maksimum verdier for klimagassbelastning uttrykt som 

CO2 – ekv per kg slaktevekt. 

 Klimagasser, kg CO2 – ekv / kg slaktevekt 

Gjennomsnitt Variasjon [min, maks] Andel, % 

Total klimagassbelastning 2,65 [1,24, 4,03]  

Enterisk CH4 0,14 [0,07, 0,18] 5,3 

Husdyrgjødsel CH4 , N2O 0,38 [0,18, 0,55] 14,3 

Jord N2O 0,56 [0,11, 1,68] 21,1 

Karbonendring i jord 0,06 [-0,07, 0,49] 2,3 

Bygg fra andre garder 0,41 [0,00, 0,98] 15,5 

Importert soya 0,71 [0,28, 1,22] 26,8 

Indirekte energi 0,21 [0,04, 0,65] 7,9 

Direkte energi 0,18 [0,07, 0,35] 6,8 

 

Klimagasser fra svinekjøttproduksjonen

Lite fra 
dyret


