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Mulige måter for å redusere metanproduksjon i 
drøvtyggernes vom (og litt om EAT-Lancet rapporten)

Av

Odd Magne Harstad og Laila Aass

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet



Hva produserer vi i Norge?

Mjølk og mjølkeprodukter
(40 % av matenergien

produsert i Norge)

Kjøtt- og kjøttprodukter + 

egg (30 % av matenergien 

produsert i Norge):

+

𝟏𝟎 − 𝟒𝟎% ~ 𝟐% < 𝟏%~𝟔 − 𝟕%

~ 2/3

~ 1/3

Energibasis

«Selvforsynt»

Høg import, men 

dyrkingen kan økes 



EAT-dietten vs dagens kosthold 

Konklusjon:
Matvarer vi kan produsere nok av skal erstattes med  

matvarer vi må importere mye eller alt av.

EAT-dietten angir:

Gjennomsnittsdiett (01 - maksverdi)

1 Minimumsverdi av grønnsaker, frukt/bær, nøtter og umetta oljer

Matvaregruppe Endring

Korn/kornvarer +

Mjølk/mjølkeprodukter - -

Sau-, storfe- og svinekjøtt - - -

Fjørfekjøtt 0, ++

Grønnsaker, frukt og bær ++

Belgvekster og nøtter +++

Planteoljer +++



Antall i dag Antall i 2050

Mjølkekyr 220 tusen - 70%

Ammekyr 90 tusen -100%

Vinterfôra sauer 1.1 million - 93%

Melkegeiter 34 tusen - 100%

Purker 90 tusen - 80 %

EAT-gjennomsnittsdiett - antall drøvtyggere og svin i 2050

Hva blir konsekvensene ?



Konsekvensene av et norsk EAT-scenario på vår matproduksjon

1. EAT – vegan diett

2. EAT - gjennomsnittsdiett

3. EAT –diett med maks innslag av 

husdyrprodukter

Arealbruk i 2050:

Befolkning i Norge i 2050: 6,510 mill



Norsk EAT- scenario - arealutnyttelse

Gras-

areal

Åker-

vekster

Areal i dag, mill daa 6,5 3,3

Arealer i drift - 2050:

Vegandiett 0 4/5

Gjennomsnittsdietten 1/5 4/5

Maks husdyr-produkter 1/3 9/10

Konklusjon:

Mer enn 2/3 av grasareal blir overflødig i 2050

Det er bare drøvtyggerne som kan utnytte grasarealene til å produsere mat!



Norsk EAT- scenario - norsk matproduksjon

Matproduksjon blir konsentrert til de klimatisk beste jordbruksområdene 

Oskar Puschmann , NIBIO og Anders Beer Wilse

EAT-dietten er en 
trussel mot biologisk 
mangfold



Kjøttproduksjon- klimaavtrykk

« Kjøttkutt for å redde klimaet»

Samme mengden som EATs gjennomsnittsdiett utgjør for summen 

av sau-, storfe- og svinekjøtt ( 26-27 000 tonn/år)

Mengden av kjøttprodukter i hund- og kattematen 

(20 - 25 000 tonn/år) 

Tilsvarer nesten



Kronikk Aftenposten, 11. juni 2018

Er det bare å håpe på at dette «går over» ?

Ulltveit-Moe i Kapital, 13 juni 2019

« Om Norge skal få gjort noe med klimakrisen, 
bør bøndene slutte med husdyr og begynne å 
dyrke korn, frukt og grønt»



Klimakutt i jordbruket

Statens krav:
Reduksjon med 5 millioner tonn 

CO2 eq i periode 2021-2030

Basisår: 2005

Nationen, 4. februar 2019



Inkl dyrking 
av myr

- N i gjødsel og urin
- Spredemetoder



Metanproduksjon (CH4  ) i vomma

Begrenset 

fermentering

Hesten !

CH4 blir dannet under 
fermenteringen av fôr
i vomma.

Hva er det som skjer?

Vomma



(14. januar)

Stort potensial for utslippsreduksjoner

Fôring/tilsetningsstoffer

Avl

Driftsopplegg/management

Omfattende forskning nasjonalt og  internasjonalt



Tiltak som påvirker utslippet av CH4 fra vomma

1. Faktorer som virker direkte på produksjonen av CH4

2. Faktorer som virker indirekte via andre måter enn selve

produksjonen av CH4



Direkte faktorer som påvirker utslipp av klimagasser

CH4 fra vomma:

a) Høstetidspunkt for grovfôr

b) Surfôr- gjæringsforløp

c) Tilsetningsstoffer



Tilsetningsstoffer vs produksjonen av CH4

Utfordring:

Mikrobepopulasjonen kan tilpasse seg   

Tilsettingsstoffer, bl.a:

- «Agolin Ruminant» (består av essensielle oljer)

- Nitrat

- 3- Nitroxypropanol (3-NOP)



3- Nitroxypropanol (3-NOP)

Virkningsmekanisme:
Blokerer det siste steget i dannelsen av CH4

(metanogenesen)

Resultater:
- Stor reduserende effekt på CH4 over tid 

(30-60% reduksjon)
- Må tilføres «kontinuerlig»
- Videre undersøkelser pågår

- Skal nå testes ut i Norge

Dvs. 15-30 % reduksjon fra jordbruket



Indirekte faktorer som påvirker utslipp av klimagasser

Indirekte faktorer- faktorer som påvirker 
forbruket av fôr/enhet produkt (eks.):
- Alder  ved 1. kalving
- Kalving - intervall
- Antall laktasjoner
- Sykdom og fruktbarhet
- Grovfôrkvalitet
- Ytelsesnivå - mjølkeku
- Daglig tilvekst i kjøttproduksjonen



CH4 vs grovfôrkvalitet

- Botanisk sammensetning  

- Høstetidspunkt  

- Fortørking 

- Ensileringsmidler  

- Gjæringskvalitet 

Direkte effekt:

Indirekte effekt 

via økt produksjon



20 % reduksjon innen 2030

430 000 tonn CO2 -eq

Reduksjon av CH4 fra vomma vs grovfôrkvalitet



Ytelse vs utslipp av  klimagasser pr enhet produkt

Gerber et al., 2011

«Uttynning» av klimagasser

fra vedlikeholdsfôret

Økt daglig tilvekst korter ned framfôringstida

Mindre fôr til vedlikehold

Lavere utslipp av klimagasser/ kg slakt



Konklusjoner:
Ytelsesnivået i mjølkeproduksjonen har liten 

virkning på klimaavtrykket når mjølk- og 

kjøttproduksjonen samlet.

Med økt ytelse må det også importeres mer 

kraftfôr på bekostning av norsk grovfôr

Ytelse vs klimaavtrykk fra mjølke- og kjøttproduksjon samlet


