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Levering på ”Bestilling omkring vurdering af effekt af 3 -NOP/Bovaer ” 

 
Fødevarestyrelsen har i en bestilling sendt d. 2. marts 2020 bedt  DCA – Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere, ”om der er tilstrækkelig validt forsk-
ningsmæssigt grundlag for metanreducerende effekt af fodertilsætningsstoffet 3 -
NOP/Bovaer? Formålet er at finde ud af, om en eventuel fremtidig indsats med 
Bovaer kan indgå i emissionsopgørelserne fra Klima-Energi- og Forsyningsministeriet. 
Dette kræver dokumentation af effekt (peer review forskning eller lign., men der er 
ikke nogle konkrete krav om form)”.  
 
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejde t af Professor Peter Lund fra Institut for 
Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Fagfællebedømmer  har været Professor 
Martin R. Weisbjerg fra samme institut. Notatet er revideret i lyset af hans kommenta-
rer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet”, ”Ydelses-
aftale Husdyrproduktion 2020-2023”.  
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  03.03.2020 

Foulum, den 2. marts 2020. 
 
Notat vedrørende det forskningsmæssige grundlag for metanreducerende effekt af 
fodertilsætningsstoffet 3-NOP/Bovaer og om en eventuel fremtidig indsats med Bovaer kan 
indgå i emissionsopgørelserne.  
 
Forfatter: Professor Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 
Peter.Lund@anis.au.dk, 40157673.  
 
Fagfællebedømmelse: Professor Martin R. Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus 
Universitet. 
 
Spørgsmål:  ”Spørgsmål er, om der er tilstrækkelig validt forskningsmæssigt grundlag for 
metanreducerende effekt af fodertilsætningsstoffet 3-NOP/Bovaer? Formålet er at finde ud 
af, om en eventuel fremtidig indsats med Bovaer kan indgå i emissionsopgørelserne fra Klima-
Energi- og Forsyningsministeriet. Dette kræver dokumentation af effekt (peer review forskning 
eller lign., men der er ikke nogle konkrete krav om form). Da der endnu ikke foreligget en EFSA-
vurdering på området, har vi brug for en vurdering fra jer.” 
 
Svar: 
1) Er der tilstrækkelig validt forskningsmæssigt grundlag for metanreducerende effekt af 

fodertilsætningsstoffet 3-NOP/Bovaer? 
 
For at et tiltag til reduktion af metan kan vurderes som validt forventes det:  
a) At effekten er tilstrækkeligt konsistent og dokumenteret i en række forsøg udført på 
forskellige forsøgsinstitutioner og ved brug af den aktuelle dyreart og dyregruppe, i dette 
tilfælde er dyrearten kvæg, og dyregrupperne er primært malkekøer, men også opdræt og 
kødkvæg. b) At effekten er målt med de mest præcise og anderkendte målemetoder, i dette 
tilfælde GreenFeed målesystemet og SF6 metoden til måling af individuel emission af metan 
fra en gruppe af fritgående dyr og respirationskamre (Golden Standard metoden) til måling 
på få og opbundne dyr. c) At effekten er publiceret i en række peer-reviewede tidsskrifter, 
som er anderkendte inden for forskningsområdet, gerne i form af meta-analyser, hvor data 
er samlet fra en række forsøg inden statistisk databehandling på tværs af forsøgene. 
 
Det er vurderingen at 3-NOP/Bovaer opfylder alle disse 3 krav.  
Dijkstra et al. (2018, Journal of Dairy Science) har samlet den daværende litteratur baseret på 
data fra malkekøer og kødkvæg, og hvor metan er kvantificeret ved hjælp af en af 
ovenstående 3 metoder. Der indgår data fra 9 artikler, 11 forsøg og i alt 38 forskellige 
behandlinger. Analysen viste at produktionen af metan (g/d) faldt med gennemsnitligt 39% 
for malkekøer og med 22 % for kødkvæg, mens at metan udtrykt som g/ kg fodertørstof faldt 
med gennemsnitligt 39% for malkekøer og med 17 % for kødkvæg, hvilket indikerer at 
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niveauet af 3NOP skal være højere i kødkvæg sammenlignet med malkekøer for at opnå en 
tilsvarende reduktion i metan. Den højere effekt af 3-NOP i malkekøer i forhold til kødkvæg 
kan eventuelt skyldes forskelle i rationens sammensætning samt forskellige i foderniveau.  På 
tværs af dyregrupper og ved den gennemsnitlige dosis af 3-NOP (123 mg/kg fodertørstof) var 
reduktionen i metan produktion (g/d) 33% og 29% når den blev sat i relation til 
foderoptagelse, og udtrykt i g/kg fodertørstof). Endvidere viste analysen at en øgning af 
indhold af 3-NOP i rationen med yderligere 10 mg/kg fodertørstof i forhold til gennemsnittet 
på 123 mg/kg fodertørstof reducerede produktionen af metan med yderligere 2,6% og metan 
udtrykt som g/kg fodertørstof faldt med 2,5% for hver ekstra 10 mg/kg fodertørstof. Et øget 
indhold af NDF i rationen vil som udgangspunkt medføre en højere produktion af metan, da 
fiber fremmer produktionen af eddikesyre i vommen, og dermed produktionen af brint som 
indgår i metanogenesen. Meta-analysen viste i overensstemmelse med dette at en øgning af 
indholdet af NDF i rationen på 10 g per kg fodertørstof i forhold til gennemsnittet på 331 g 
NDF/kg fodertørstof reducerede effekten af 3NOP på produktionen af metan med 1,6% og 
metan udtrykt som g/ kg fodertørstof med 1,5% for hver ekstra 10 g NDF/kg fodertørstof. Van 
Gastelen et al. (2019a, J. Dairy Sci.) har også samlet den relevante litteratur og konkluderer at 
tilsætning af 3-NOP som gennemsnit reducerede metan med ca. 25-41% i malkekøer og 43-
50% i kødkvæg afhængig af opgørelsesmetode. Denne opgørelse var ikke en meta-analyse og 
det højere reduktionspotentiale for kødkvæg i forhold til malkekøer, som er i modstrid med 
data fra Dijkstra et al. (2018), kan skyldes et eventuelt højere niveau af 3-NOP i foderet til 
kødkvæg. Nielsen et al. (2020, Kvægkongressen) opdelte data fra forsøg med kødkvæg i forsøg 
med høj- og lav kraftfoderandel, hvilket typisk svarer til fodring af henholdsvis slagtekalve og 
ammekøer, og fandt et gennemsnitligt reduktionspotentiale på henholdsvis 33 og 24%. 
Jayanegara et al. (2018) har lavet en tilsvarende analyse som Dijkstra et al.  i It. J. of Anim. Sci. 
Det vurderes at forfatterne og tidsskriftet ikke er på samme faglige niveau som den 
foregående meta-analyse, der et betydelige overlap i anvendt data og data inkluderer også 
data fra får. Den overordnede konklusion er at øget indhold af 3NOP i rationen reduceret 
produktionen af metan pr kg fodertørstof, pr kg kropsvægt og pr kg mælk produceret. En 
tilsvarende analyse er publiceret i open-access tidsskriftet Journal of Animal Science and 
Technology af Kim et al. (2020), men kvaliteten af tidsskrift og forfattere vurderes ikke på 
højde med Dijkstra et al. (2018). 
Siden meta-analysen fra Dijkstra et al. i 2018 er der gennemført yderligere forsøg, og 
konklusionerne fra en række af disse er listet nedenfor. 
Van Wesemael et al. (2019, J. Dairy Sci.) fandt en reduktion i metan på 21-28% hos malkekøer 
afhængig af opgørelsesmetode, når metan blev målt vha GreeFeed systemet, og ved en dosis 
på ca. 70 mg/kg fodertørstof.  
Saro et al. (2019, ISRP, abstract, ikke peer-reviewed) fandt en reduktion 25-31% hos 
malkekøer afhængig af opgørelsesmetode, når metan blev målt vha GreenFeed systemet, og 
ved en dosis på ca. 60 mg/kg fodertørstof 



Van Gastelen et al. (2019b, GGAA, abstract, ikke peer-reviewed) fandt en reduktion på 16% 
hos malkekøer (metan/kg fodertørstof), når metan blev målt vha respirationskamre systemet, 
og ved en dosis på ca. 52 mg/kg fodertørstof.  
I det fremsendte materiale (DSM, 2020) er der data fra PennState University i USA (Moreno 
et al.) som viser en gennemsnitlig reduktion på 24% ved tilsætning af 3NOP i varierende dosis 
til rationen til malkekøer. Det er ikke klart om disse data er publiceret i et anderkendt 
tidsskrift. 
Nedenstående figur 1 er fra DSM (Rijnders, 2019) og viser en oversigt over forsøg med 
malkeøer udført på forskellige forsøgsstationen. Nogle af forsøgene er ikke publiceret endnu 
i peer-reviewede anderkendte tidsskrifter, men viser et gennemsnitligt reduktionspotentiale 
på 32%. 
 
Figur 1. Reduktion i produktionen af metan i 12 forsøg med malkekøer på forskelligt 
tidspunkt i laktationen. Data fremsendt fra DSM på et tidligere tidspunkt (Rijnders, 2019). 

 
 
 
 
2) Kan en eventuel fremtidig indsats med Bovaer indgå i emissionsopgørelserne fra Klima-

Energi- og Forsyningsministeriet? 
 
Ikke for nærværende.  
Emissionen af metan fra malkekøer og øvrigt kvæg beregnes som en fast andel af dyrets optag 
af bruttoenergi, den såkaldt Ym-faktor. For nærværende er denne faktor 6,00%. Ym-faktoren 
er baseret på en omfattende analyse af data fra databasen over forsøg med malkekøer i 
respirationskamre udført ved Institut for Husdyrvidenskab, AU. Analysen havde til formål at 
fastslå hvilke produktion- og fodringsmæssige faktorer der påvirkede Ym-faktoren og disse 
faktorers individuelle kvantitative betydning. AU har således opstillet en ligning, hvor Ym-
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faktoren løbende kan estimeres på baggrund af data fra praksis i forhold til ændringer i 
foderoptagelse, mælkeydelse og rationens sammensætning af næringsstoffer. For at 
anvendelse af 3-NOP (Bovaer) eller andre tilsætningsstoffer fremover kan indgå 
emissionsopgørelserne er det derfor helt afgørende at modellen kan opdateres med 
tilstrækkeligt med nye data fra forsøg, hvor der er anvendt de pågældende tilsætningsstoffer, 
samt at der er aktivitetsdata for brugen af tilsætningsstofferne i praksis. Projektet FF-KO 
finansieret af midler fra den seneste klimaforskningsindsats på landbrugsområdet har bl.a. til 
formål at undersøge disse sammenhænge nærmere, bidrage med data til at opstille sådanne 
beregningsmodeller, samt redegøre for eventuelle vekselvirkninger når tilsætningsstoffer 
som 3-NOP og nitrat anvendes samtidigt eller i kombination med ændringer i fodringen, som 
f.eks. øget niveau af fedt i rationen. For at opstille sådanne ligninger kræves der imidlertid en 
betydelig datamængde, hvor tilsætningsstoffer anvendes i kombination med en række 
forskellige fodringstiltag.  
Et mere simpelt tiltag kunne være direkte at implementere dosis-responseffekten fra Dijksta 
et al. (2018), som fandt en lineær effekt af øget indhold af 3-NOP i rationen. Udgangspunktet 
var her en reduktion på 39% for malkekøer og 22% for kødkvæg ved den gennemsnitlige dosis 
på 123 mg/kg fodertørstof. En øgning af indhold af 3-NOP i rationen med yderligere 10 mg/kg 
fodertørstof i forhold til gennemsnittet på 123 mg/kg fodertørstof reducerede produktionen 
af metan med yderligere 2,6% og metan udtrykt som g/kg fodertørstof faldt med 2,5% for 
hver ekstra 10 mg/kg fodertørstof.  
Der forventes også en betydelig international forskningsindsats på området, som 
forhåbentligt kan resultere i fælles beregningsmodeller for kvantificering af effekten af 
tilsætningsstoffer som 3-NOP og nitrat på produktionen af enterisk metan fra kvæg på tværs 
af landene i EU. Ønsket om afspejling af effekten af tilsætningsstoffer på enterisk metan i de 
nationale emissionsopgørelser er ledsaget af et tilsvarende ønske om dokumentation of 
effekt på den enkelte bedrift. 
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