
Klimakua

Hvordan kan storfe ta ansvar for å redusere 

klimautslipp fra landbruket?

Landbrukshelga 2.-3. februar





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



Bærekraft vil være en integrert del av Geno sin strategi og forretnings-virksomhet 

fremover: Dette formaliseres gjennom fokus på et utvalg av FNs bærekraftmål

2) No Hunger: End hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote sustainable agriculture

3) Good health: Ensure healthy lives and promote 

well-being for all at all ages

FN sine 17 bærekraftmål (Sustainable Development Goals)

12) Responsible production & consumption: 
Ensure sustainable consumption and production 

patterns

Potensielt relevante for Geno

Prioriterte 

mål Geno 

skal 

jobbe mot

& production



Forutsetninger for å forbedre egenskaper ved hjelp av avl

Hva må til for å drive avlsarbeid på en egenskap:
 Egenskapen må ha arvelig variasjon

 Det må være mulig å registrere egenskapen direkte eller for en annen egenskap som 

har høy sammenheng

 Egenskapen må vektlegges i avlsmålet



Avlsmålet på NRF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Eksteriør Utmjølking Lynne Kalving Kjøtt Mjølk Fruktbarhet Helse



Avlsmålet som redskap for å påvirke klimagassutslipp

• Andre egenskaper i avlsmålet:

– Helse,  dårlig helse gir redusert produksjon

– Fruktbarhet, flere tomdager gir færre kalver – mindre kjøttproduksjon

– Dødfødsler, lavere produksjon, færre fødte kalver

– Lynne og andre bruksegenskaper, større utskiftning

– Kjøttproduksjon (høyere tilvekst per dag, færre framfóringsdager

Det å være effektiv er ofte det samme som å være klimasmart



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

• 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



Hva vil vi ha svar på?

Er det mulig å inkludere metangass utslipp som 

egenskap i avlsmålet på NRF?

1. Er det mulig å få nøyaktige målinger på 

egenskapen?

2. Er det avlsmessig variasjon mellom kyr?

3. Hva skjer med andre egenskaper når vi avler 

for redusert metangassutslipp?



Sensor kan måle metan-utslipp pr ku i fôringsautomat





Kanskje Avlsmålet på Nrf ser slik ut i framtida?



Norsk storfekjøttproduksjon –

bærekraftig og lønnsom



Avlsarbeid som klimatiltak

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=zgFrzLur6lw


Ammekua i et klimaperspektiv

• Avl

– Tilvekst
• Èn måneds kortere framfôringstid gir 

redusert utslipp av CO2 på ca 6% 

per kg slakt (Åby og Aass, NMBU)

– Fôropptak og grovfôrutnyttelse
• Unik test i verdensmålestokk 

• Forventer avlsverdier på FUP og 

GFO i løpet av et par år



Ammekua i et klimaperspektiv, avl forts.

• Helse og funksjonalitet

• Mer effektive dyr, høyere 

produksjon

• Redusert utslipp av 

klimagasser i forbindelse 

med framgang i helse og 

funksjonelle egenskaper er 

beregnet til 20% (Åby/ Aass, 

NMBU)



Bruk av lokale/ nasjonale ressurser

• FNs mål om større 

sjølforsyningsgrad

• Anslås 9 mrd. mennesker 

innen 2050

• Mindre import/ eksport

• Norge:

• Jordbruksarealet utgjør 3% 

av det totale landarealet

• 70% er kun egnet til 

grasproduksjon

• 50% av potensiale i utmark 

er benyttet – utgjør 300 mill. 

FEm



Albedoeffekt

«Albedoeffekt forklarer hvordan klimaet på jorda blir 

påvirka ved at sollys blir mindre reflektert i mørke 

overflater (som havvann) enn i lyse overflater (som is og 

snø).» (Store Norske Leksikon)

I vinterhalvåret vil et gjengrodd område med skog ha en 

albedo på 0,15, mens en åpent beitelandskap med nysnø 

vil ha en albedo på 0,90.

Hvor mye dette utgjør i det totale klimaregnskapet er ennå 

ubesvart.



Albedoeffekt
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C-binding i jord

• Et av de mest kostnadseffektive 

tiltakene for reduksjon av CO2 i 

atmosfæren

• Feltforsøk Dovrefjell (Sørensen 

et al. 2017)

• Lynghei, grasmark og 

vierkjerr

• Størst C-binding i åpen 

grasmark (beite)

• Åpne jordarealer frigir mer 

Carbon enn arealer med 

plantedekke



Biogass

• Redusere avfallsproblem

• Syretilsetning i gjødsellager kan 

gi 67-87% reduksjon (forsøk fra 

Danmark)

• Methanotrofe biofilter 

Forutsetter

• Lønnsomme 

produksjonsanlegg

• Gode rammebetingelser



Grovfôrkvalitet
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Kilde: Bente A. Åby, NMBU



Plantedyrking og arealtiltak

• Økt drenering

• Mindre jordpakking

• Mer kløver i eng

• Økte avlinger med agronomiske 

tiltak

• Presisjon og teknologiutvikling

• Kalking



Tilsetningsstoffer i fôr

• Redusere metanproduksjon i 

vom

• Mange forsøk med ulike stoffer –

variert effekt

• 3-Nitrooxypropanol (3-NOP) er 

svært lovende. Forsøk viser opp 

til 60% effekt

– Tar tid før det er på markedet



Klimasmart landbruk

• Prosjekt som eies av Landbrukets Klimaselskap – et samvirke 

som i dag består av 15 organisasjoner (blant annet Geno og 

TYR)

• Norsk landbruk er langt framme i forhold til å konkretisere tiltak –

mange land er fortsatt på det teoretiske nivået



Klimakalkulator

Kilde: Animalia



Klimakalkulator

https://www.youtube.com/watch?v=Eq3kkIOyfcw&t=2s


Oppsummering

• Avl vil kunne gjøre ei effektiv ku enda mer effektiv og bærekraftig

– Nyvinninger innen teknologi gjør det mulig å avle på nye egenskaper

• Å holde kulturlandskapene i hevd er et viktig argument i klimadiskusjonen

• God agronomi, økt grovfôrkvalitet og presisjonsjordbruk er viktige elementer for 

redusert klimagassutslipp

• Klimakalkulatoren vil på sikt bli et godt hjelpemiddel for å redusere 

klimagassutslippene fra hvert enkelt gårdsbruk

Kua er en del av løsningen på reduserte utslipp, dersom man tar inn over seg at 

det hele dreier seg om noe mer komplekst enn at kua raper metan


