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Innledning 
Norge har signert Kyoto protokollen, og hovedstrategiene for å oppfylle 

forpliktelsene om reduksjoner i utslipp av klimagasser er nedfelt i St.meld. nr 34 

(2006-2007) “Norsk klimapolitikk” og for landbrukssektoren i St.meld.nr 39 (2008-

2009) “Klimautfordringene-landbruket en del av løsningen”. Utslippet av 

klimagasser direkte fra husdyrproduksjonene (husdyr + husdyrgjødsel) utgjør ca 70 

% av landbrukets totale utslipp, og av dette utgjør metan (CH4) produsert i vomma 

under fermenteringen av fôr hos drøvtyggerne alene ca 70 % (Harstad mfl. 

Husdyrforsøksmøtet 2011). Mesteparten av de resterende utslipp av klimagasser er 

relatert til fôrdyrkingen som er en integrert del av husdyr-produksjonene. Dyrkingen 

av fôrvekster medfører også utslipp av klimagasser, men størrelsen på utslippene 

varierer med hvilke fôrvekst som dyrkes og faktorer som jordkultur og 

dyrkingsteknikk. Valg av fôrvekst påvirker således utslippet av klimagasser fra 

fôrproduksjon, og kvaliteten på fôret påvirker utslippet av klimagasser fra husdyra.  

Det er avgjørende at denne gjensidige påvirkningen blir tatt hensyn til ved utforming 

av strategier for å redusere utslippet av klimagasser fra husdyrbruket. Dette betinger 

at forskningen er tverrfaglig. De aktuelle forskningsmiljøene i Norge er relativt små, 

og mangler spisskompetanse på mange områder. Samarbeid med miljøer med høg 

kompetanse utenfor Norge, er derfor viktige. Det er dette arbeidet vi skal orientere 

om i denne artikkelen.  

 

Forskningen på klimagasser 
 

Ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) startet forskningsarbeidet 

med klimagasser fra husdyrbruket for bare noen få år siden.  I Norge var det relativt 

lite kompetanse på området, og det var derfor viktig å få etablert samarbeid med 

sterke forskningsmiljøer utenfor Norge. Vi fikk raskt på plass et nært og godt 

samarbeid med forskningsinstitusjonen Agriculture and AgriFood Canada (AAFC). 

Dette samarbeidet står svært sentralt i vårt videre arbeid, og blir nærmere diskutert 

nedenfor.  

 

Bilateralt samarbeidsprosjekt 



Våren 2008 fikk vi sammen med AAFC og en rekke  forskningsinstitusjoner og 

næringslivsparter i Norge innvilget av Norges forskningsråd et forprosjekt med 

tittelen ”Increased value creation in food production through characterizing and 

mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway”. 

Forprosjektet ble videreført i et nytt treårig hovedprosjekt med same tittel, og med 

oppstart sommeren 2009. Parter i prosjektet er: AAFC, Lethbridge Research Centre 

(utenlandsk  part), Universitetet for miljø og biovitenskap ved IHA (prosjektledelse), 

Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) og Institutt for kjemi, bioteknologi og 

matvitenskap (IKBM), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), 

Bioforsk, Skog og landskap, Meterologisk institutt og Næringslivsparter ved 

Felleskjøpet fôrutvikling, TINE, Nortura og Animalia. Prosjektet er finansiert av 

Forskningsrådet og næringslivspartene, og har en økonomisk ramme på 14,5 mill kr. 

Prosjektet er delt i to hoveddeler: 

I. Tilpasse og videreutvikle den kanadiske ”Holosmodellen” til å kunne 

beregne netto utslipp av klimagasser under norske forhold.  

II. Utforske potensialet som tilsetninger/komponenter i fôret kan ha for å 

redusere utslipp av metan (CH4) fra drøvtyggere. 

 

Det blir gjort rede for arbeidet med “Holosmodellen” i et annet innlegg på dette 

møtet (Bonesmo mfl. 2011). Opplegg og status for arbeidet med 

tilsetninger/komponenter i fôr blir det gjort nærmere rede for nedenfor.  
 

 

Tilsetninger/komponenter i fôret som kan redusere utslippet av CH4. 

Tilsetninger/fôrkomponenter kan redusere utslippet av CH4 (Beauchemin et al. 2008; 

McAllister and Newbold, 2008). 

 

Metan blir dannet fra hydrogen (H) og karbondioksid (CO2) av en gruppe  mikro-

organismer som med en samlebetegnelse benevnes metanogener.  Hydrogen blir 

dannet under fermenteringen i vomma av et vidt spekter av mikrober, og de 

metanogene mikro-organismene er effektive til å utnytte H, og på den måten hindrer 

at H akkumulerer til et skadelig nivå. Fordi produksjonen av CH4 betinger at det 

skapes et overskudd av H under fermenteringen, vil en reduksjon i produksjonen av 

H også redusere produksjonen av CH4. Hydrogen er et produkt fra vomgjæring som 

gir eddiksyre og smørsyre, men blir ikke dannet når endeproduktet er propionsyre 

(Volden, 2010).  

 

Arbeidet med tilsetninger/fôrkomponenter er påbegynt, og resultater fra In vitro 

undersøkelser med tanniner og saponiner blir presentert i et annet innlegg på dette 

møtet (Storlien mfl. 2011). In vitro studier gjennomført i Canada indikerer at 

utbytting av korn med glyserol i kraftfôret kan bidra til å senke mengden av CH4 

(Avila et al., 2010). Videre er det satt i gang arbeid med propionsyreproduserende 



bakterier og tilsetting av ekstra fett i rasjonen til mjølkeku, men foreløpig har vi 

ingen resultater å presentere. Andre aktuelle tilsetninger er bl.a. gjær og eteriske 

oljer. 

 

Arbeidet med å forbedre datagrunnlaget for CH4   

I det nasjonale klimagassregnskapet (Sandmo, 2009) beregnes produksjonen av CH4 

fra fermenteringen i vomma hos storfe ved hjelp av ligninger utarbeidet på grunnlag 

av resultater oppnådd i utlandet (Nes og Volden, 2009), dels på andre rasjoner enn 

hva som er typisk hos oss. For å kunne oppnå mest mulig nøyaktige verdier for 

utslippet av CH4 i klimagassregnskapet, og ikke minst for å kunne redusere 

utslippene, er det avgjørende at vi opparbeider oss et datamateriale for utslippet av 

CH4 fra drøvtyggere under norske forhold. Dette arbeidet som har blitt finansiert av 

”Fonds- og avtalemidler”, startet vi opp med våren 2008. Vi har målt utslippet av 

CH4 i 5 forsøk (IHA og Bioforsk), som er satt i gang med bakgrunn i andre 

spørsmål, men som likevel er svært relevante i forhold til å måle 

metanproduksjonen. Noen resultater er allerede publisert (Garmo et al. 2009), og 

flere vil bli presentert i andre innlegg på dette møtet (Nes et al. 2011).  

 

Målemetoder for CH4 

In vitro 

In vitro studiene i samarbeidsprosjektet har så langt blitt gjennomført hos vår 

samarbeidspart i Canada (Lethbridge Research Centre, AAFC). Metoden er 

imidlertid nå under etablering ved IHA. 

Målinger på kyr 

Ved IHA introduserte vi SF6-teknikken for å måle produksjonen av CH4 hos 

mjølkekyr i 2008. Metoden er beskrevet og diskutert av Garmo et al. (2009).  

Undersøkelser viser at målinger ved hjelp av SF6- teknikken gir 

gjennomsnittsverdier ved målinger i 3-5 dager som er lik verdiene målt i 

respirasjonskammer, men at variasjonen fra dag til dag innen dyr og mellom dyr er 

relativt stor (Pinares-Patiño and Clark 2008). Dette betyr at “forsøksbehandlinger” 

må gi store utslag for å oppnå statistisk signifikans. For at tiltak skal kunne innføres 

i praksis, er det en forutsetning at effekten av de aktuelle tiltakene er statistisk sikre. 

Dette er bakgrunnen for at vi har søkt Forskningsrådet om penger til å bygge fire 

respirasjonskammer, for å kunne måle CH4-emisjonen med mindre variasjon.  Vi har 

imidlertid ingen alternativ til SF6 – teknikken for å måle produksjonen av CH4 fra 

dyr på beite.  

 

Samarbeid 
I tillegg til partene som er med i samarbeidsprosjektet omtalt ovenfor, er IHA også 

part i prosjektet ”The climatic challenge of food products in a holistic environmental 

and life cycle perspective” som ledes av Østfoldforskning og prosjektet 

”Environmental and economical sustainability of organic dairy farms” som ledes av 



Bioforsk. IHA er også representert i Global Research Alliance som ble initiert under 

Klimatoppmøtet i København i 2009 (www.globalresearchalliance.org).  
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