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En højere fodereffektivitet giver bedre klimaaftryk og bedre 
bundlinje



➢ Fordøjelsen, fodersystemet Norfor og klima

➢ Foderudnyttelsen

➢ Fodring med fedt

➢ Hvordan mindre metanudledning?

➢ Besætningens sammensætning

➢ Gødningslager 

➢ Rådgivning om klimapåvirkning
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Dagsorden



25 kg foder tørstof

0,6 kg metan

~800 metan/ døgn

1 kg metan= 25 kg CO2-
ækv

2/3 af kvægbedriftens 
klimaaftryk kommer fra 
fordøjelsen

Målet = mere mælk for 
mindre metan

Fordøjelsens klimaaftryk
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Hvad sker der i vommen

➢ Metan

Foderet Vommen 
(iltfri)

Klima effekt

stivelse

sukker

cellevægge

fedt

protein

propionsyre

smørsyre

eddikesyre

fedtsyre

aminosyrer
mikrobielt 
protein

Mindre metan

Mere metan

Meget metan

Ingen metan

Overskud = 
lattergas fra 
gylle



Klimaftryk

=

Dyrets metan produktion ved foderomsætning i vommen

+

Fodermidlets dyrkning (udsæd, fremstilling af handelsgødning og 
udbringning gødning, kemi, brændstof, maskiner og slitage) + transport

+

Ændring af kulstof i jorden ved dyrkning af fodermidlet

+

Gødningslager og udbringning gylle/dybstrøelse
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Klimaaftryk i Norfor fodersystem
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Foderrationen og klima NORFOR
Tung, 164 MJ, 38 kg/11 ton EKM

Fodermiddel Standard +Majs-
ensilage

Fedt Soja
-skrå

+ Grov-
foder

Roer Rapsfrø

Byg 3,5 2 2,5 4,1 2,3 2,2 2,5

Rapsskrå 2 2,5 - - 2 2 2

Rapskage 1 1 3 - 1 1 1

Sojaskrå 2 2 2 3,8 2 2 2

Roepiller/roer 2 2 2 2 2 3,5 2

Kløvergræs 5 3 5 5 5,5 5 5

Majsensilage 9 11 9 9 11 9 9

Mættetfedt/rapsfrø 0,4 0,3

Klima aftryk

dyr+foder g CO2-
ækv/kg EKM

651 643 606 634 652 623 607

Ændring ift standard -1 -7 -3 0 -3 -7



➢ Fodermidler, dyrkning og transport

➢ Klima lette = roer, letfordøjelig græs/majs

➢ Medium = korn, raps, sojaskrå, roepiller, rapsolie

➢ Klima tunge = solsikke, grønpiller, palmefedt(mættet fedt) 
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Fodermidler og klima



➢ Energiudnyttelsen = kg EKM + kg tilvækst / energi foder 

➢ Høj energiudnyttelse 
➢ Friske fodermidler uden varme
➢ Afstemt foderration der fungerer 

➢ Energi svarer til mælkeydelse
➢ Stivelse er klimaeffektiv energikilde
➢ Cellevægge der stabiliserer vommen
➢ Protein, der sikrer vomomsætning, uden overskud
➢ Fedt uden det begrænser vomomsætningen

➢ Udfodring uden sortering
➢ Sunde køer og god tilvækst hos opdræt
➢ + 2 kg EKM => energiudnyttelse +5 enheder

➢ Klimaaftryk – 5%
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Energiudnyttelse og klimaaftryk

-5%



➢ Ingen metandannelse i vommen da fedt fordøjes i tarmen

➢ Fedt erstatter en del af foderets kulhydrater som energikilde, som 
derved undgås omsat i vommen

➢ Fedt påvirker mikroorganismerne i vommen så metan reduceres

➢ 10 gram fedtsyre – 3,3% mindre metan fra vommens omsætning af 
kulhydrat.

➢ Fedtkilde påvirker meget. Palmefedt 5-6 gange mere klimabelastning ved 
dyrkning.

➢ Fedtkilder: rapskager, rapsfrø andre kagevarer. 
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Fodring med fedt



Find økonomi og klimaaftryk med foderkontrol 
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CO2 ækv
Dyr+foder+jord

Klima/kg EKM
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Besætning og opdræt

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

ko opdræt ko+ 1,1 opdræt ko + 0,7 opdræt

Klimaaftryk CO-ækv pr kg  EKM ved 0,7 el 1,1 jersey opdræt

-10%



➢ 150 kg CO2 ækvivalenter pr måned kvierne bliver for gamle!

➢ 1 kvie på 24 måneder giver 5800 kg CO2-ækvivalenter

➢ ”besparelse” i CO2 på ca 2,7% pr måned

➢ Økonomi –

➢ 1 måned koster ca 300 kr ”bare” i foder.

➢ Staldplads

➢ Arbejde

➢ Udskiftningsprocent

➢ 1 kvie 24 mdr svarer til ca 5800 CO2-ækvivalenter, svarer til ca 8500 
kg EKM. 

➢ 200 køer - 5% udskiftning, 10 kvier færre – plads til 85.000 kg mælk 
med samme klimabelastning
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Opdræt – hvilken kælvealder ?



➢ Afgasning af gylle reducerer metanudledning med 40%

➢ Bedre udnyttelse af kvælstof

➢ Evt også effekt på lattergas

➢ hurtigere udslusning – mindre fordampning

➢ Forsuring af gylle

➢ Størst effekt af forsuring i stald 60%

➢ 50% lavere fordampning af ammoniak

➢ Teltoverdækning af gylletank

➢ Teltoverdækning reducerer klimaeffekt med 1% ved at ændre 
flydelag til teltoverdækning 
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Håndtering af gylle



Andre muligheder

➢ Tilsætningsstoffer til vommen

➢ 3 NOB

➢ Oregano

➢ stof – X ?

➢ Tang

➢ Men uden metan ingen biogas

➢ Genetiske forskelle i metanproduktion måles med sniffer udstyr hos 
slagtekalve

➢ Jerseykøer mindre følsom for høje kraftfoderandele

➢ Krydsningskøer USA +6-8% mælk/kg ts



➢ Afstem foderration med  fedt/roer/oliefrø   -4 -9% CO2/kg EKM

➢ Begræns klimatunge fodermidler (Solsikke, grønpiller, palmefedt)

➢ Vælg grovfoder med høj fordøjelighed (græs, majs, roer) betyder færre kg tørstof, 
mindre metan = mindre klimaaftryk

➢ Høj foderudnyttelse +2 kg EKM =   -5% klimaaftryk/kg EKM

➢ Reduceret foderforbrug til opdræt 
➢ 1,0 -> 0,7 stk/årsko    -10% klimaaftryk

➢ Tilsætningsstoffer?

➢ Krydsningsdyr -5-8% foder/ kg mælk 

➢ Genetiske forskelle, raceforskelle i energiudnyttelse ?

Konklusion fodring og klimaaftryk



➢ Indberetning af nyt år i ARLA klimatjek 

➢ Fra 1/3-30/6

➢ Individuel rådgivning på enkelt-bedrifter

➢ Opfølgning fra sidste klimatjek 

➢ Få beregnet på dine indsatsområder

➢ Tilpas foderration til høj foderudnyttelse

➢ Producer det korrekte grovfoder, kvalitet og mængde

➢ Udskiftning - ungdyr
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Rådgivningstilbud med klimafokus !



➢ TEMA-GRUPPE Klima

➢ Fremtidssikring af din bedrift indebærer at din klimabelastning fra produktionen bliver mindre. ARLA forventer at 
kvægbrugerne nedbringer udledningen af CO2-ækvivalenter med 30 % for 2030. Du skal derfor arbejde med 
klimabelastning på din bedrift.

➢

➢ KvægXperten tilbyder at afholde temagrupper med det formål at arbejde med reduceret klimabelastning på de deltagende 
bedrifter. 

➢

➢ Metode: Staldskole princip hvor de deltagende byder ind på mulige forbedringer på de enkelte bedrifter. 

➢ Antal deltagere pr gruppe 5-6 bedrifter.

➢

➢ Besøg rundt på deltagende bedrifter ca 3 timer pr gang. Kl 10-13.

➢ Forplejning: der vil være sandwich, sodavand til frokost.

➢ Pris: 4500 kr pr bedrift.

➢

➢ Emner: Fodereffektivitet, sundhed og velfærd, udskiftning og kælvealder, N-udnyttelse. Energiforbrug.
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Rådgivningstilbud med klimafokus !



Spørgsmål?
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Har du spørgsmål, kan du kontakte: 


