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Hva med husdyra og klimagassene (GreenHouseGases)?

❑Utslipp pr kg produkt (melk eller kjøtt):

- bestemmes av dyrets produktivitet

✓ Når produktiviteten er optimal  lavest mulig utslipp

(optimal = gjeldende normer for dyrevelferd ivaretatt)

«Jo lenger dyret lever uten å produsere noe, 

-desto mer klimagassutslipp totalt og pr. enhet produkt fra dyret»

❑Suboptimal produksjon: 

✓ Sykdom

✓ Tap av el. lavt antall avkom            

✓ Lav tilvekst

✓ Lav melkeproduksjon

✓ Alder ved «produksjonsstart» etc. 
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❑ Produksjonsstyring/management:

• Fôring

• Stell

• Husdyrmiljø/bygninger etc.

❑ Genetikk



Strukturen i ammekuproduksjonen

❑ I stor grad en deltidsproduksjon

60 % av gårdene < 20 mordyr 

ca. 15 % > 40 mordyr

❑ ca. 80 % har vårkalving
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Kua går med 

kalven i 

beiteperioden

Ca. 6 mnd.

dieperiode



Strulturen i ammekuproduksjonen

❑ 24 ulike raser + 2 kategorier krysninger er reg. i Storfekjøttkontrollen                   

❑Nasjonalt avlsarbeid: 5 raser
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Ammekua – en viktig brikke

-hva kan bonden sjøl gjøre?
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Produktivitet 

- mordyret

❑Alder ved første kalving 

(«produksjonsstart»)

Innkalvingsalder
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Produktivitet 

- mordyret

❑Kalvingsintervall

- ant. mnd. mellom 

to kalvinger
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Fokus på kalven
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Produktivitet 

- mordyret

❑Kalvedødelighet 

✓ antall dødfødte

✓ antall døde < 180 dg.

(før avvenning)

❑ Dødfødsler  store kalvingsvansker

❑ Mister kuas produksjon i ett helt år – eller totalt tap (kviger)
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Produktivitet 

- mordyret

❑Avvenningsvekt kalv 

(200 dg. vekt)

✓ Kuas melkeproduksjon

✓ Kalvens tilvekstevne
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Produktivitet mordyret-

- betydningen av god avvenningsvekt

Pr. 100 kg årsku: hensyntar ulik voksenvekt kyr mellom raser
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600 kg 750 kg



Ungdyret 

- oppdrett kviger

- slakteproduksjon

❑Betydningen av et

optimalt oppdrett

-fôring (ernæring)

-genetikk (husdyravl)

❑ Påvirker slaktealder og -vekt
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Effekter av tiltak på klimagassutslipp

- eksempler fra 6 fiktive gårder

- Beregnet med HolosNorBeef

(klimakalkulatoren for ammekuproduksjon)
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Stine Samsonstuen, IHA/NMBU                                (2020) 



Forutsetningene om gårdene:

❑ Alle eksempler basert på tall fra Storfekjøttkontrollen

- Beste, gjennomsnitt og dårligste 1/3 av besetningene

❑Ant. ammekyr pr. gård : 28 kyr – holdes konstant

❑ Ant. kviger og okser til slakt varierer med produksjonsnivået

❑ Innsatsmidler endres i forhold til endringer i dyretall

- Forbruk av kraftfôr 

- Grovfôrarealer justeres (mineralgjødsel, diesel, ensileringsmidler etc.)  

❑ Eksemplene kan illustrere klimarådgiving på gårdsnivå
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Best Gj. snitt Dårligst Best Gj. snitt Dårligst 

1 2 3 4 5 6 
 



Kalvedødelighet

❑ Basert på data fra Storfekjøttkontrollen
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Beste Dårligste



Kalvedødelighet

❑ 6 besetninger med hhv.  lav – middels – høy kalvedødelighet

❑ Endre fra høy dødelighet til gjennomsnitt: 

→ utslipp pr kg slakt i besetningen redusert med 6-9 %  
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Mordyr produktivitet: Ant. kalver/ku/år

✓ Innkalvingsalder

✓ Kalvingsintervall

✓ Kalvetap

❑ Endre fra dårligste kalveproduksjon pr. ku/år til gjennomsnitt:

→ utslipp pr kg slakt i besetningen redusert med 6-7 %
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Kjøttproduksjonsegenskaper – ungdyr  (her: okser)

❑ Basert på data fra 

Storfekjøttkontrollen:

❑ Endre fra dårligste slaktetilvekst til gjennomsnitt:

→ utslipp pr kg slakt i besetningen redusert med 6-7 %
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Kombinasjon alle tiltak

❑ Høy- middels – lav produksjonseffektivitet

❑ Kombinasjon av alle tre tiltak:

→ utslipp pr kg slakt i besetningen redusert med ca. 20 %

❑ Ca. 30 % lavere utslipp fra «lav til beste» - kun tiltak knyttet til dyra   19
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Oppsummering

❑ Data fra Storfekjøttkontrollen:

→ bekrefter et betydelig potensiale for optimalisering av produksjonen

→ beregningene viser at dette kan ha stor effekt på kg CO2-ekv/kg slakt

→ endringer i management og utnyttelse av avlsarbeid i egen besetning

❑ I disse eksemplene var det forutsatt:

→ økt kjøttproduksjon fra gårdene etter tiltak

→ full oppfôring av ekstra kviger og okser, konstant mordyrtall (28)

→ likevel lavere CO2-ekv/kg slakt

→ Velge å holde produksjon konstant: ytterligere reduksjon i CO2-ekv/kg slakt

❑ Teori og praksis:

- Teoretiske eksempler – ta forbehold vedr. tallene som sådan

- Retningen på tallene illustrerer effektene av tiltak!

- Stor variasjon mellom gårder i muligheter for optimalisering

- Betydning av faktorer ikke nevnt her: Grovfôrkvalitet, beitekvalitet,

rasevalg i forhold til gårdens ressursgrunnlag m.m.

❑ Ofte positiv sammenheng mellom denne type klimatiltak og økonomi
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Takk for meg!


