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Innhold

• Metangass a-b-c 

• Kort oversikt over tiltak

• Surfôrkvalitet og metangassutslipp, hva viser

forskningen?

• Fôringredienser for redusert metangassproduksjon
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Hvordan dannes metangass hos drøvtyggerne?



Noen aktuelle fôringsstrategier for redusert 

metangassutslipp i Norge
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Strategier i surfôrproduksjon for å redusere utslipp

av enterisk metangass hos drøvtyggere

• Næringsinnholdet i surfôr påvirker

metangassproduksjon hos drøvtyggere

• NDF, iNDF og sukker er de viktigste

næringsstoffene som påvirker CH4

• 80-85% forskjell i CH4 produksjon (lab studie) 

mellom ulike surfôrkvaliteter

Klimagrovfôr



Metanmåling på melkeku på 

Senter for Husdyrforsøk NMBU (Januar-april 2022) 
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• 40 kyr og 5 ulike behandlinger

• Bruk av Greenfeed system for å måle metangass

• Forsøket skal pågå I totalt 14 uker (2 uker forberedelsesfôring + 12 uker forsøksfôring)

• Undersøke effekt av grasart og høsteregime på metangassproduksjonen hos mjølkekyr



• Forsøk fra SLU I 2014

• Utsatt førsteslått øker CH4

produksjonen (g/kg TS opptak)

Slåttetidspunktet og klimagassutslipp (Pang et al., 2020)



• Forsøk fra Wageningen, 

Nederland I 2013-2014

• 28% økning i enterisk CH4

intensitet (g/kg EKM) ettersom

grasets utviklingstrinn økte

• “Metangassutslipp reduseres

betraktelig ved tidligere slått”

Plantens utviklingstrinn og

klimagassutslipp (Warner et al., 2017)

Warner et al., 2017



Bovaer – 3 NOP

• Lovende metanreduserende

fôringrediens som kan tilsettes f eks

fullfôrmiks eller mineralnæring

• -30% metangass i store internasjonale

studier

• EFSA godkjent November 2021, 

forventes godkjent til bruk i EU andre

kvartal 2022



• Svært god effekt i laboratorieforsøk

• Over 80% reduksjon av CH4 i et forsøk

med kastrerte okser (Roque et al.,2020)

• Hvordan påvirkes fôropptak og

tilvekst/melkeproduksjon?

Fôring med makroalger (A. taxiformis) 



Ta med hjem:

❑ Bedre surfôrkvalitet gir lavere

metangassutslipp

❑ Bovaer (3-NOP) og makroalger (Seaweed) 

er to eksempler på fôringredienser som

reduserer metan og er svært aktuelle i

Norge

❑ Spørsmål: Hvorfor har vi ikke klart å øke

avlingsmengde og kvalitet i Norge de siste

20 årene? Hva skal til ?


