


Prosjekt: Avl for klimavennlig storfe

• I Jordbruksavtalen 2017-2018 øremerkes 15,5 mill kroner til 

prosjektet i regi av Geno

• Næringa selv bidrar med 16 mill kroner

• Samarbeid med flere organisasjoner, Tine, FKA, NMBU, 

Nortura

• Prosjektleder: Sverre Lang-Ree

Mål: Rigge et system som legger til rette for å avle for ei ku med stor 

produksjonskapasitet, god helse og fruktbarhet, god fórutnytting og lavt 

utslipp av metangass

– Utnytte moderne teknologi

• Måle metangassutslipp på individnivå i et utvalg av besetninger

• Samle annen fenotypeinformasjon på de samme dyrene

• Genotype alle dyr med disse nye fenotypene



KUA

Spiser; gras, grovfor og 

kraftfôr

• Mye grovfor gir 

mye CH4-metan



Perspektiv i klimadiskusjonen – rødt kjøtt kan ikke ha skapt problemet…

Storfe i Norge

– 1949: 1.224.1331

– 2018:    874.522 (-28 %) 2
1Kilde: SSB, Jordbrukstellingen i Norge 20.  juni 1949, tabell 

53 , 2 https://www.ssb.no/jordhusog 

Antall biler

– 1950:     118.500 biler, lastebiler og busser 1

– 2010:  2.856.000, dvs 24 ganger så mange2

1Kilde: TØI-Rapport 1165/2011/Vegdirektoratet/TØI

2www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar 

Antall flyreiser i verden
– 1950:    17,4 mill passasjerer (Kilde; IATA)

– 1970:    310 millioner passasjerer*

– 2017:    3,9 mrd passasjerer *

– 2034:      7.2 mrd,  IATA sin prognose 

*Kilde: https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR



Utslipp pr bransje i Norge



Fakta: Drøvtyggere ca 50% av utslipp fra landbruk = potensial



Sensor kan måle metan-utslipp pr ku i fôringsautomat







Fra databasen



Metan er energi på avveie = dårlig forutnyttelse

• Ei mjølkeku i høg ytelse slipper ut +/- 500 g metan pr dag

• Dette er 5-8% av bruttoenergi i fôret

• 1%-enhet forbedring er verdt 30 MNOK/år i sparte fôrkostnader



153 Data Summary

• GreenFeed was in use since January 25th, 2019 

• 5,324 useful visits since start date

• 40 animals are using GreenFeed regularly.   Adaptation curve:

• Unit is functioning normally



GreenFeed 153 - Daily Herd Averaged Methane (CH4) and Carbon Dioxide (CO2) Emissions

CH4 CO2

Avg (g/d) 425 11370

St Dev (g/d) 18 422

CV (as %) 4% 4%

Herd Averaged Data

Herd Statistics – January 25th – March 25th



GreenFeed 153 - Herd Averaged Diurnal Pattern March 12th – 26th, 2019

Very little variation in the CH4 and CO2 diurnal pattern.  Normal for production dairies 

Diurnal Patterns of CH4 and CO2 Emissions?



Muligheter videre, fase 2

Dersom vi beslutter å gå videre med 12-15 nye GreenFeedere, vil vi samle de geografisk i 
kjerneområde rundt Steinkjer. 

Kriterier:

1. Løsdrift og robot

2. 100% NRF

3. Minimum 35-40 kyr

4. Full oppslutning til Kukontroll

5. Helsestatus i besetningen

6. «presentabel gård og drift» og vilje til å bidra

7. Avlsinteresse

8. …


