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REDUKTIONSPOTENTIALER
FODERADDITIVER TIL REDUKTION AF ENTERISK METAN

Peter Lund, Mette Olaf Nielsen & Martin R. Weisbjerg 



DANSKE EMISSIONER FRA KVÆGBEDRIFTEN

Kristensen  (2019)



 1. Omsætning af foder, primært hos drøvtyggere, CH4 (38%)

 2. Gødningshåndtering, CH4 (18%)

 3. Gødningsudbringning, N2O (9%)

 4. Handelsgødning, N2O (9%)

 5. Afgrøderester, N2O (6%)

TOP 5 BIDRAGSYDERE TIL GHG FRA DK AGRI

Albrektsen et al. (2017)



HVORFOR PRODUCERER KOEN METAN?



ÆNDRING I DEN TRADITIONELLE PALETTE AF
FODERMIDLER ER IKKE NOK



TILSÆTNINGSSTOFFER



 NO3
- + H2 + 2H+→ NO2

- + 2H2O               NO2
- + 3H2 + 2H+→ NH4

+ + 2H2O

NITRAT – BRINTBINDER
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Olijhoek et al. (2016)

Lav dosis Mellem dosis Høj dosis



TANG – ASPARAGOPSIS 

Malkekøer: 11%-38% reduktion i foderoptagelse!

Bromoform, kloroform og bromokloroform

Negativ effekt på dyrets sundhed ? – skal afklares - evt i nyt AU projekt 

Vi skal finde andre aktive stoffer f.eks. i nordiske tangarter

Roque et al. (2019), Kinley et al. (2020)



Metan (g/d) Metan (g/kg fodertørstof)

Gennemsnit Gennemsnit

Malkekøer 39% (EU: 15-25%) 39% (EU:16-22%)

Kødkvæg 22% 17%

Dosis
(+10 mg/kg DM) 
(gns: 123 mg/kg 
DM)

2.56% 2.48%

Fiber-indhold (+10 
g/kg DM) -1.64% -1.52%

Van Gastelen (2019, 2020)

Dijkstra et al. (2018)

Van Wesemael et al. (2019)

Kjeldsen et al. (2020)

3-NOP - BOVAER



 Bovaer fra før fravænning til 3 uger efter fravænning ved 11 uger.

TIDLIG PRÆGNING (BOVAER)

Uger efter fravænning
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Meale et al. (2019)



ESSENTIELLE OLIER

Hristov et al. (2013) Olijhoek et al. (2019)

CH4, g/kg ts CH4, g/kg ts

Øvrige stoffer: Mootral og Agolin (Agolin testes pt. i forsøg på AU-Foulum)



“X” - LABORATORIEFORSØG

Nielsen et al. (2020)



DYRETS FÆNOTYPE ER VIGTIG

Foder KO

Poulsen et al. (2013)



 Foderoptagelse: Vi påvirker en super-effektiv symbiose Ko-Bakterier-Metanogener. Hvad
betyder det for omsætning i vommen og foderoptagelse?

 Mælkeydelse og mælkens sammensætning: Vi kan ikke acceptere potentielt negative 
effekter

 Dyrenes sundhed og velfærd: Udfordring særligt i forhold til nitrat og tang

 Respons under danske forhold?: Vi skal have tingene prøvet af under danske forhold 

 Responderer alle dyr ens? Nej, vi ved at der er effekt af f.eks. race, og brug af additiver skal
have maksimal nytte-virkning

 “Naturlighed” og forbruger-accept: Forbrugerundersøgelser viser en bred accept af uskadelig
kemi ”for klimaets skyld”

 Hvad med økologien?: Brug af kemiske foderadditiver er ikke tilladt i den økologiske
produktion

AFLEDTE EFFEKTER



3NOP (Bovaer): Systematisk reduktion i metan på i gennemsnit 39%, men effekten synes at 
være meget afhængig af rationens sammensætning og dosis. Vi har brug for forsøg med 
typiske danske rationer. Tidlig prægning af det unge dyr er meget spændende.

Nitrat: 10 g/kg ts giver 10% reduktion i metan. Fokus skal være på sundhed og N-udnyttelse.

Essentielle olier: Skal valideres med de bedste målemetoder. Bedste bud er 10% reduktion.

 Alger/tang: Markant effekt af visse arter, men i visse tilfælde reduktion i foderoptagelse og 
problemer i forhold til dyrenes sundhed. Nye arter og aktive stoffer skal identificeres – vi er i 
gang.

 X: Markante effekter i laboratorie-forsøg, men endelig effekt kan først afgøres efter en række 
dyreforsøg. Bedste bud er ca. 30% reduktion. Fokus på foderoptagelse og dyrets sundhed.

 Øvrige tilsætningsstoffer: Effekt i laboratorie-forsøg, men ikke konsistent og sjældent med 
tilsvarende effekt i dyreforsøg.

KONKLUSION


