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Innledning 

Strategier for å redusere de betydelige klimagassutslippene fra drøvtyggere har blitt viet mye 
oppmerksomhet de senere år. Avlsarbeid kan være en viktig bidragsyter i så måte da det 
resulterer i permanente og kumulative forbedringer.  Inkludering av klimagassutslipp i et 
avlsarbeid krever imidlertid registreringer på et stort antall dyr. Dessverre er direkte målinger 
av klimagassutslipp per i dag for dyrt og tidkrevende til at det er gjennomførbart i praksis. Det 
beste alternativet under dagens forhold blir dermed å inkludere utslipp indirekte via allerede 
inkluderte egenskaper i avlsarbeidet. I avlsmålet vektes hver egenskap med dens økonomiske 
verdi. Disse verdiene beregnes med bakgrunn i modeller (vanligvis såkalte bio-økonomiske 
modeller) som beskriver produksjonsøkonomien, og estimeres som endring i fortjeneste som 
resultat av en enhets endring i middelet til hver enkelt egenskap. I disse modellene kan 
beregning av klimagassutslipp inkluderes og gis en kostnad (under forutsetning at det er 
bonden som må betale for klimagassutslippene). Denne kostnaden kan deretter inkluderes i 
beregningene av de økonomiske verdiene. Hvis de økonomiske verdiene blir vesentlig 
påvirket av inkludering av klimagasskostnader, indikerer det at avlsmålet må endres for å 
kunne ta hensyn til klimagassutslipp. På den andre siden, om de økonomiske verdiene ikke 
endrer seg mye, kan avlsorganisasjonen fortsette med ”business as usual”.  
I dette studiet ble ammekuproduksjon brukt som et eksempel på å inkludere klimagassutslipp i 
avlsarbeidet ved å studere effekten av å inkludere kostnader relatert til klimagassutslipp på 
økonomiske verdier for viktige egenskaper.  
 
 
Material og metode 

Modellen brukt til å beregne økonomiske verdier ble presentert under Husdyrforsøksmøtet 
2011 (Åby el al., 2011), men de viktigste elementene presenteres kort under. Den 
deterministiske bio-økonomiske modellen følger livsløpet til ei ammeku fra første kalving og 
til utrangering. Intensive (Charolais, Simmental & Limousin) og ekstensive raser (Hereford 
og Angus) behandles separat i modellen grunnet forskjeller i produksjonsnivå og 
management. Alle kalver fôres opp til slakt, bortsett fra ei rekrutteringskvige. Oksene fôres 
relativt intensivt med slaktealder under 16 måneder. Det er tatt utgangspunkt i ”normal” norsk 
praksis med vårkalving rundt 1. April, sommerbeite fra 1. Juni- 15. September og avvenning 
av kalv ved ca 6 mnd alder (1. Oktober). Gjennomsnittlige produksjonsresultater for de to 
rasegruppene ble hentet fra Storfekjøttkontrollen (Årsmelding 2008), og brukt som 
utgangspunkt for beregningene. Inntektene som ble inkludert i beregningene var slakteinntekt 
fra avkom og kua selv, samt tilskudd. De inkluderte kostnadene var fôrkostnader til ammekua, 
slaktedyr og rekruttering, samt arbeidskostnader, veterinærkostnader og klauvskjærer. I tillegg 
ble kostnader i forbindelse med klimagassutslipp inkludert, og beregningen er dette er 
beskrevet under. De økonomiske verdiene ble så beregnet som endring i fortjeneste som et 
resultat fra en enhets endring i middelet til egenskapen (f.eks endring i fortjeneste ved en kg 
økning i slaktevekt). 
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Beregning av kostnader relatert til klimagassutslipp 

De viktigste klimagassene ble inkludert: metan fra fermentering og gjødselhåndtering samt 
lystgass fra gjødsel.  Modellene som brukes i de offisielle rapportene til klimakonvensjonen 
(UNFCCC) ble benyttet for å beregne utslippene (Aasestad, 2008). Metan fra fermentering 
ble beregnet ut ifra bruttoopptak av fôr (økende metanutslipp med økende fôropptak) og 
fôringsintensitet (lavere utslipp ved intensiv fôring). En mer detaljert beskrivelse av hvordan 
metan beregnes for norsk storfe ble gitt av Nes og Volden (2009). Metan og lystgass fra 
gjødsel ble beregnet ut i fra gjødselmengde og lagringsmåte (Aasestad, 2008). Fordi de ulike 
klimagassene bidrar ulikt til global oppvarming ble alle utslippene konvertert til CO2-
ekvivalenter ved å bruke faktorer for oppvarmingspotentsialet på hhv. 21 og 310 for metan og 
lystgass. For å beregne en kostnad for utslippene ble en såkalt skyggepris brukt, som er en 
politisk forhandlet pris per tonn CO2-ekvivalent. Denne prisen var 275 kroner per tonn CO2- 
ekvivalent. Skyggeprisen er forventet å øke med tiden. Derfor ble i tillegg ble effekten av økt 
skyggepris undersøkt (opp til 700 kroner per tonn CO2, som er den forventede prisen i 2030 
(Aune et al., 1998).  
 

 

Resultater 

Metan fra fermentering som stod for det meste av utslippene (over 80 %) fulgt av metan fra 
gjødsel og lystgass. Av de inkluderte dyregruppene var det ammekua som logisk nok var den 
desidert viktigste utslippskilden (cirka 60 %) fulgt av slaktedyr og rekrutteringskvige. 
Generelt hadde den intensive rasen høyere klimagassutslipp sammenliknet med den 
ekstensive rasegruppen. Dette var fordi de intensive rasene har en et høyere fôropptak enn de 
ekstensive rasene. For å ta hensyn til effektiviteten i produksjonen ble klimagassutslippet også 
uttrykt per kg slakt produsert (ved lik levealder på ammekua). Utslippene per kg slakt var da 
17,2 og 17,8 kg CO2-ekvivalent. For de ekstensive og intensive rasegruppa. Den intensive 
rasen produserte flere kg slakt, likevel hadde den fortsatt et litt høyere utslipp per kg slakt. 
Dette har igjen med at intensive raser og større og dermed har et høyere fôropptak. Utslippet 
per kg slakt fra ammekuproduksjon er vesentlig høyere enn det man vanligvis finner i 
kombinert melk- og kjøttproduksjon. Dette er selvfølgelig fordi i kombinert produksjon har 
flere produkter (både melk og kjøtt) å fordele utslippene på, mens utslippene fra 
ammekuproduksjon kun fordeles på kjøtt.  
Totalt var kostnaden for klimagassutslippene omtrentlig 1000 kroner per ammeku og år. 
Tabell 1 viser de økonomiske verdiene (uttrykt per ammeku og år) både med og uten 
kostnader forbundet med klimagassutslipp. Vær oppmerksom på at de økonomiske verdiene 
ikke kan sammenliknes direkte, da det er uttrykt i forskjellige enheter. En økning i middelet 
for noen egenskaper (f.eks kalvingsvansker og kalvingsintervall) representerer en forverring, 
derav negative økonomiske verdier for disse egenskapene. Generelt var effekten av å 
inkludere klimagasser på de økonomiske verdiene veldig liten. Kalvingsvansker, bein og 
klauvhelse, slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe blir ikke påvirket av inkludering av 
klimagasskostnader, da disse egenskapene ikke påvirker klimagassutslippene. 
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Tabell 1. Økonomiske verdier (kr per enhet per ammeku og år) med og uten kostnader forbundet med 

klimagassutslipp for viktige produksjons- og funksjonsegenskaper for to rasegrupper 

Egenskap Enhet Intensiv Ekstensiv 

  Uten Med Uten Med 
Levealder ku  dag 8,67 7,61 4,85 4,12 
Innkalvingsalder  ” -4,06 -3,32 -2,16 -1,68 
Kalvingsinterval  ” -11,54 -14,20 -7,61 -9,98 
Dødfødsler  % -40,42 -27,79 -22,62 -12,74 
Tvillingfødsel % 37,52 25,79 21,62 12,00 
Kalvingsvansker % -17,40 -17,40 -15,40 -15,40 
Fødselsvekt  kg 1,21 1,07 2,07 1,97 
Bein og klauv  % -2,67 -2,67 -2,40 -2,40 
Tilvekst  g/dag 5,97 6,40 5,87 6,28 
Slaktevekt  kg 43,72 43,72 39,60 39,60 
Klasse  klasse 274,58 274,58 203,48 203,48 
Fettgruppe gruppe -131,40 -131,40 -191,99 191,99 
 
Effekten av økte skyggepriser på de økonomiske verdier var liten. Sensitivitetsanalysen 
avslørte dermed at de økonomiske verdiene er veldig robuste til store endring i skyggepris.    
 
Konklusjon 

Inkludering av kostnader i forbindelse med klimagassutslipp har liten på de økonomiske 
verdier. Disse resultatene indikerer at breie avlsmål, som inkluderer både produksjons- og 
funksjonsegenskaper, ikke trenger å endres vesentlig i forhold til dagens situasjon, for å ta 
hensyn til utslipp av klimagasser. 
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