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Notat vedr. anvendelse af fedt til malkekøer 

som virkemiddel til reduktion af drivhusgas-

ser 

Af Christian Friis Børsting, Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Maria Holst Kjeldsen, Marianne 
Johansen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og  
Anders Peter Adamsen, Henrik Bjarne Møller, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Uni-
versitet 
 
Fagfællebedømt af Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyrvidenskab (indtil side 6 linje 26) og Mi-
chael Jørgen Hansen, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet (resten) 

BESTILLINGEN  

Departementet i Miljø- og Fødevareministeriet har d. 9 oktober bestilt denne delopgave  

”1.2 Fodring generelt samt fedtfodring af malkekøer” som er en del af en samlet bestilling vedr. 

”Vurdering af drivhusgasreduktioner og uddybet beskrivelse af en række konkrete 

klimavirkemidler til foder, stald og lager.” 

Denne del skal ses som en opfølgning på AU’s svar på MFVM’s bestilling af 20. december 2019 om-

kring fedtfodring. AU gav i bestillingen eksempler på foderplaner med øget fedt for at vise potentia-

let for at reducere enterisk metanudledning fra malkekøer og kvier. Forslaget tog udgangspunkt i 

gennemsnitsfoderplaner til malkekøer og kvier, der dækker over både konventionelle og økologiske 

køer såvel som køer i forskellige perioder af laktationscyklussen. MFVM vil gerne have oplyst hvor 

meget fedt, der over de seneste år er indgået i en gennemsnitlig foderplan til konventionelle mal-

kekøer (opdelt i stor race og jersey), og hvilket fedtniveau der er anvendt ved fremskrivningen i Ba-

sisfremskrivningen for 2020 fra Energistyrelsen (opdelt på stor race og jersey). 

Det anbefales ikke at fodre ekstra fedt til køer i starten af laktationen. Kan AU oplyse hvor mange 

besætninger i Danmark, der i praksis ser bort fra disse anbefalinger, og hvorvidt besætningernes 

sundhedsniveau ser ud til at være påvirket af dette? AU bedes angive et maksimalt niveau af fedt, 

som kan tildeles malkekøer i de første 2 mdr. af laktationen, uden at sundhed og mælkeproduktion 

bliver kompromitteret. Kan AU pege på studier eller faglige artikler, der behandler fedtfodring i 

startlaktationen? Samme spørgsmål omkring maksimalt fedtniveau bedes besvaret for den øvrige 

del af laktationen såvel som koens goldperiode. MFVM forudsætter, at AU i besvarelsen forholder 

sig til forskellige typer fedt såsom mættet fedt, umættet fedt og calciumforsæbet fedt. 

Desuden ønskes teoretisk og praktisk kvalitativ vurdering af, hvorvidt reduceret råprotein påvirker 

metan- og/eller lattergasemission fra gødningen, og hvorvidt en foderplan med kombination af 

øget fedttildeling og reduceret råprotein vil føre til en sammensætning af foder, der påvirker me-

tan- og/eller lattergasemissionen fra gødningen. 
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BESVARELSE 

 

Fedtniveau i praksis 

Til opsamling af, hvordan der i praksis fodres i besætningerne, bruges enten data fra 

Foderkontroller og/eller data fra Foderopgørelser. Data fra Foderopgørelser fra de såkaldte KPO 

(Kort Periode Opgørelse)-besætninger anses som værende det bedste og mest præcise udtryk for, 

hvad der aktuelt er udfodret på den enkelte bedrift (Martinussen og Kjeldsen, 2020). Ved de årlige 

opgørelser af Normtal for Husdyrgødning anvender AU disse tal som mål for fodring i praksis. 

Det datasæt i notatet (Martinussen og Kjeldsen, 2020), der beskriver Foderopgørelser anses for at 

være bedre kvalitetssikret end data fra Foderkontroller, fordi Foderopgørelserne i modsætning til 

Foderkontrollerne er afstemt (typisk af en rådgiver) med besætningens opmålte foderforbrug i 

hvert kvartal, mens Foderkontroller er baseret på målt foderforbrug på enkelte dage. Ved 

fastlæggelse af normtallene sammenlignes data fra Foderopgørelserne med data fra 

Foderkontrollerne, idet Foderkontroldata har den fordel, at de findes for mange flere besætninger 

end Foderopgørelserne (antal besætninger fremgår af Tabel 1 og 2). Generelt er der god 

overensstemmelse mellem disse to datasæt, som det fremgår af Tabel 1 og 2, når de sammenvejede 

data for malkende og golde fra Foderkontrollerne sammenlignes med Foderopgørelserne for alle 

køer.  

 

 

Foderopgørelserne for alle køer.  

Særskilte værdier for laktations- og goldperioden findes kun i Foderkontroller, men på baggrund 

af, at der generelt er god overensstemmelse mellem de to datasæt, så kan data fra Foderkontroller i 

Tabel 1, 2 og 3 anvendes til at belyse forskelle i fodringen i laktations- og goldperioderne.   
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Tabel 1. Opgørelser for Jerseykøer fra Foderkontroller for golde, malkende og sammenvejet, samt 

de tilsvarende Foderopgørelser fra KPO-besætninger (rødt markeret) for mælkeproduktionsdata, 

foderoptagelse, energiindhold samt en række næringsstoffer (Martinussen og Kjeldsen, 2020). An-

tal = antal besætninger. 

 
 

 

Tabel 2. Opgørelser for køer af Stor race fra Foderkontroller for golde, malkende og sammenvejet, 

samt de tilsvarende Foderopgørelser fra KPO-besætninger (rødt markeret) for mælkeproduktions-

data, foderoptagelse, energiindhold samt en række næringsstoffer (Martinussen og Kjeldsen, 2020). 

Antal = antal besætninger. 

 
 

Af tabel 1 fremgår det, at der for Jersey i Foderopgørelserne var et gennemsnitligt fedtsyreindhold 

på 37,5 g/kg TS i rationen i 2019, hvilket var lidt højere end de 34,2 – 36,0 g, der blev fundet i Fo-

derkontrollerne i 2017- 2019. For Stor race fremgår det af tabel 2, at der i Foderopgørelserne var et 

Foderkontroller

År 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Antal 269 276 246 94 108 89 42 46 38

g råprotein/kg ts 174 174,9 175,6 131,8 137,5 135 172 173,1 173,6 166,8 168,9 169,9

NEL, MJ 131,4 128,8 129,8 47,1 48,4 48,2 118 120 120,8 117,8 118,9 119,80

MJ/kg ts 6,75 6,53 6,55 5,93 6,02 5,94 6,49 6,51 6,52 6,39 6,42 6,39

Tørstofoptag , kg/dag 19,46 19,73 19,82 7,94 8,09 8,17 18,19 18,45 18,54 18,44 18,53 18,74

Mælk, kg 20,39 20,96 20,86 20,44 21 20,9 21,08 21,6 21,54

ECM, kg 29,52 30,07 30,38 26,28 26,77 27,04 27,13 27,09 27,94

Fedt % 5,98 5,9 5,97 5,89 5,97 5,85 5,81 5,92

Protein % 4,24 4,2 4,27 4,2 4,26 4,22 4,18 4,24

Fodereffektivitet, % 100,7 100,5 100,8 90,5 86,7 87,6 99,6 99 99,3 101,1 100,4 101,6

P/kg ts, g 4,27 4,33 4,28 3,82 3,96 3,85 4,25 4,32 4,26 4,42 4,5 4,49

P indtag, g/dag 83,1 85,6 84,8 30,2 32,2 31,4 77,3 79,7 78,9 81,5 83,4

K/kg ts 14,3 14,2 14,7 14,4 14,3 12,3 12,3 12,5

Aske, g/kg ts 72,8 74,4 75,2 66,7 71,8 71,5 72,1 74,1 74,2

Fedtsyrer, g/kg ts 34,8 36,0 36,7 21,9 22,6 23,6 34,2 35,3 36,0 37,5

råfedt, g/kg ts 48,6 49,8 50,3 34,7 35,5 36,8 48,0 49,1 49,6 50,4

stivelse, g/kg ts 202,1 201,9 197,7 151,1 144,9 139,0 199,6 199,2 194,8 193,3

NDF, g/kg ts 301,2 302,4 300,9 437,2 430,0 439,8 307,8 308,6 307,7 324,1

Jersey sammenvejetJersey GoldeJersey, malkende Foderopgørelse alle køer

Foderkontroller Stor race, malkende Golde Stor race, sammenvejet Foderopgørelse alle køer

År 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Antal  1692 1579 1592 670 592 546 157 134 116,0

g råprotein/kg ts 169,6 171,4 171,3 133,4 138,1 137,1 167,6 169,4 169,4 167,4 170 169,2

NEL, MJ 153,9 156,4 158,9 69,2 70,9 70,85 144,6 146,9 149,2 144 145,9 148,4

MJ/kg ts 6,54 6,59 6,61 5,97 6,05 6,08 6,51 6,56 6,6 6,48 6,54 6,59

Tørstofoptag, kg/dag 23,54 23,74 24,05 11,59 11,88 11,8 22,22 22,43 22,7 22,23 22,32 22,54

Mælk, kg 29,14 30,23 29,17 29,8 30,2 29,33 29,56 30,1

ECM, kg 33,01 33,49 34,26 29,38 29,8 30,5 29,8 29,96 30,88

Fedt % 4,11 4,08 4,15 4,08 4,2 4,07 4,06 4,13

Protein % 3,52 3,48 3,54 3,48 3,5 3,52 3,52 3,57

Fodereffektivitet, % 97,4 97,3 97,6 84 83,8 84,5 95,9 95,8 96,2 96,8 96,6 97,0

P/kg ts, g 4,11 4,11 4,08 3,56 3,61 3,59 4,08 4,08 4,1 4,20 4,28 4,20

P indtag, g/dag 96,7 97,5 98,1 41,3 42,8 42,3 90,6 91,5 92,0 93,4 95,5 94,6

K/kg ts 15,3 15,41 16,3 16,2 15,4 15,5 14,6 14,4 14,4

Aske, g/kg ts 71,5 73,4 73,9 66,2 68,8 70,3 70,9 72,9 73,5

Fedtsyrer, g/kg ts 31,0 31,6 32,3 20,1 20,1 20,3 30,4 31,0 31,6 33,58

råfedt, g/kg ts 45,4 45,9 46,9 33,8 33,8 33,6 44,7 45,2 45,7 47,3

stivelse, g/kg ts 197,1 196,1 192,6 145,5 141,2 137,8 194,1 192,9 189,5 195,4

NDF, g/kg ts 311,0 309,1 303,9 431,3 431,0 427,6 317,9 317,0 311,0 314,2
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gennemsnitligt fedtsyreindhold på 33,6 g/kg TS i 2019, hvilket var lidt højere end de 30,4 – 31,6 g, 

der blev fundet i Foderkontrollerne i 2017- 2019.  
 

Tabel 3. Indhold af fedtsyrer (g/kg TS) i foderet og foderoptagelse (kg TS/dag) fra Foderkontroller 

2017-2019 for malkende køer opdelt i økologisk og konventionel, antal kontroller i parentes (Fi-

sker, 2020) 

 Jersey 
økologisk 

Jersey 
konventionel 

Stor race 
økologisk 

Stor race 
konventionel 

Fedtsyrer, g/kg TS     

2017 28,97 (29)  35,55 (238) 26,48 (229) 31,72 (1432) 

2018 29,70 (36)  36,90 (241) 26,26 (251) 32,64 (1334) 

2019 30,71 (31) 37,53 (215) 26,91 (265) 33,33 (1325) 

Foderoptagelse, kg TS/dag     

2017 19,43 (29)  19,42 (238) 23,14 (229) 23,63 (1435) 

2018 19,70 (36)  19,73 (241) 23,26 (251) 23,83 (1336) 

2019 20,29 (31) 19,75 (215) 23,45 (265)  24,17 (1327) 

 

Tallene i Tabel 3 viser, at Jersey både i konventionelle og økologiske bedrifter får et lidt højere ind-

hold af fedtsyrer i foderet end Stor race. Der er for begge racer også markant forskel på foderets 

indhold af fedtsyrer imellem konventionelle og økologiske bedrifter, idet der for begge racer an-

vendes 6-7 g mindre fedtsyrer/ kg TS ved økologisk produktion. Det lavere indhold af fedtsyrer i 

de økologiske rationer skyldes typisk, at den økologiske produktion er mere begrænset i udvalget 

af råvarer og tilsætningsstoffer. 

 

Tabel 1 og tabel 2 er baseret på Foderkontroller og Foderopgørelser, og tabel 3 er baseret på Foder-

kontroller. Tabel 4 nedenfor er derimod baseret på den gennemsnitlige råvaresammensætning i 

2018 i alle de 1422 besætninger, hvorfra der forelå foderplaner. De 28 g fedtsyrer/kg TS i foderpla-

nerne i Tabel 4 er lidt lavere end de 32,6 g for konventionel Stor race i Foderkontrollerne for 2018, 

og lidt højere end de 26,3 g for økologisk Stor race i dette år. 

 

I Norfor regnes der med samme effekt på køernes enteriske metanproduktion af fedttildeling uaf-

hængig af fedtsyresammensætningen i foderet, og derfor blev rapsolie brugt som eksempel i Tabel 

4 i notatet fra Børsting et al. (2020). I praksis anvendes rapsolie sjældent, hvorimod rapsfrø og raps-

kager er relevante muligheder, ligesom der anvendes en del PFAD-fedt, mættet fedt og Ca-sæber, 

som dog alle ofte er baseret på palmeolie. Palmeolie dyrkes typisk i områder ryddet for regnskov i 

Asien, hvilket har en negativ indflydelse på drivhuseffekten, hvis der tages hensyns til Land Use 

Change (LUC). LUC  indgår ikke  i Tabel 4, fordi der i alle tilfælde blev anvendt rapsolie til at øge 

fedtindholdet. I Tabel 4 er der heller ikke taget hensyn til, at forskellige rationer giver forskelligt 

klimaaftryk under dyrkning, transport og forarbejdning. 
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Fodring med mindre fedt i tidlig laktation i praksis og effekt på sundhed. 

Ifølge notat fra Seges (Martinussen og Kjeldsen, 2020) findes der ingen data for hvor mange besæt-

ninger, der fodrer med mindre fedt i tidlig laktation, og dermed heller ingen data for, hvordan det 

påvirker sundheden. Ydermere er de sundhedsdata, der er til rådighed i Kvægdatabasen ikke nød-

vendigvis et udtryk for sundhedsstatus, men i lige så høj grad et udtryk for forskellig behandlings-

tærskel mellem besætningerne (Martinussen og Kjeldsen, 2020). 

 

Selvom der ifølge Martinussen og Kjeldsen (2020) er en del besætninger, der praktiserer holdopde-

ling af besætningen, fx efter laktationsstadie, så fodrer en lang række af disse besætninger med 

samme foderration til alle malkende køer, blandt andet fordi dette er mindre tidskrævende. For de 

besætninger, der eventuelt fodrer med forskellige rationer i forskellige dele af laktationen, er det 

vanskeligt at opdele besætningen i flere hold ved opgørelsen af Foderkontrollen, så sådanne data 

findes ikke ifølge Martinussen og Kjeldsen (2020). Da der, som det fremgår af Tabel 1 – 3, generelt 

fodres med et fedtniveau, der er lavere end anbefalingen på 45 – 50 g fedtsyrer/kg TS (se neden-

for), er der i praksis generelt ikke fokus på at fodre med et lavere fedtniveau i tidlig laktation end i 

resten af laktationen. Det kan der derimod blive behov for, hvis der kommer et myndighedskrav 

om et højere fedtniveau som gennemsnit over laktationen. 

 

Fedttildeling i Basisfremskrivning for 2020 for stor race og Jersey 

AU har i 2016 lavet en model, hvor andelen af bruttoenergien i foderet til malkekøer, der tabes 

som metan (Ym, %), beregnes ud fra foderoptagelse og rationens indhold af aske, råfedt, stivelse 

og NDF (Hellwing et al., 2016).  På baggrund af data fra praksis blev Ym faktoren beregnet til 6,0 

% for danske malkekøer. Når den samlede energioptagelse er kendt, kan emissionen af metan ef-

terfølgende beregnes.  

 

I 2020 har AU lavet en fremskrivning af produktionen af enterisk metan for Tung race og Jersey 

frem mod 2030 (Lund et al., 2020). Denne fremskrivning er baseret på ”frozen polizy”, og  derved 

tages der kun hensyn til den forventede biologiske fremgang i ydelse og foderoptagelse, og ikke i 

potentielle ændringer i fodringen som følge af politiske tiltag, ændringer i råvareudbud eller æn-

dringer i fodringspraksis. Som en følge heraf er der ikke ændret i rationens indhold af råfedt frem 

mod 2030, dvs. der er regnet med 44,5 g råfedt/kg TS for Stor race og 48,5 g råfedt/kg TS for Jersey. 

Alene baseret på en øget ydelse og dermed en øget tørstofoptagelse og uændret fordeling mellem 

Stor race (87,36 %) og Jersey (12,64 %) (Lund et al., 2019), vil den forventede Ym være 5,94 %, 5,93 

%, 5,89 % og 5,86 % i henholdsvis 2018, 2020, 2025 og 2030 under den forudsætning, at der ikke 

sker andre ændringer i fodringen.  
 

Effekt af fedt i tidlig laktation 

På et møde d. 14.12.2020 mellem repræsentanter fra Departementet i Miljøministeriet og repræsen-

tanter fra Institut for Husdyrvidenskab, AU blev det besluttet, at der i 2021 skal laves en vidensyn-

tese baseret på en omfattende litteratursøgning og litteraturgennemgang for at belyse effekten af 

fedttilskud i forskellige dele af laktationen og i goldperioden. Vidensyntesen skal fokusere på ef-

fekten af forskellige typer og niveauer af fedt på køernes produktion, samt fedttilskuddets indfly-

delse på udvikling af produktionssygdomme typisk forbundet med den tidlige laktation.  
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I nærværende notat gøres der ikke nærmere rede for sammenhængen mellem foderets fedtindhold 

og køernes produktion og sundhed i tidlig laktation, da dette håndteres i den kommende viden-

syntese. Det er dog velkendt (Cheng et al., 2021), at et øget niveau af cirkulerende frie fedtsyrer 

(NEFA) i blodet, grundet stor mobilisering i tidlig laktation, har en negativ påvirkning af køernes 

immunforsvar og dermed potentielt øger risikoen for en række infektiøse produktionssygdomme. 

I nogle tilfælde er der fundet et øget niveau af NEFA i blodet ved øget fedtindhold i foderet i tidlig 

laktation (Yanting et al., 2019). Både TS-optagelsen, fedtmobiliseringen og NEFA i blodet afhænger 

foruden fedtniveauet også af fedtsyresammensætningen i foderet. Der kan dog ikke forud for den 

kommende grundige analyse sættes en grænse for, hvilket indhold af fedtsyrer i foderet i goldperi-

oden og i tidlig laktation, der giver risiko for øget frekvens af produktionssygdomme. Hvis der 

gennemføres et myndighedskrav om at anvende et fedtsyreindhold i laktationsfoderet, der er hø-

jere end den gældende anbefaling på op til 45 – 50 g fedtsyrer/kg TS, kan der blive behov for, at 

kvægbrugerne deler deres besætning op, så der kan tildeles foder med mindre fedt i tidlig lakta-

tion, hvis vidensyntesen viser, at det er relevant med en lavere fedttildeling i denne periode. 

 

Effekt af fedt i goldperioden 

Hvis ekstra fedt i goldfoderet fører til en øget fedtaflejring, vil dette evt. kunne give risiko for en 

øget fedtmobilisering i tidlig laktation med deraf følgende risiko for øget frekvens af produktions-

sygdomme. Vi har ikke kendskab til meget litteratur på dette område, men i et studie af Rennó et 

al. (2013) blev det frarådet, at øge fedttildelingen allerede i goldperioden, da det resulterede i ned-

sat tørstofoptag i tidlig laktation. 

 

Danske forsøg med rapsfrø (Damgaard et al., 2013) som fedttilskud i goldperioden havde ingen 

effekt på den efterfølgende foderoptagelse og mælkeydelse i de første 5 uger af laktationen, men 

resulterede i et lavere fedtindhold i mælken. Der var imidlertid tegn på, at fedttilskuddet i goldpe-

rioden forbedrede fedtomsætningen, idet køerne havde et lavere triglycerid og højere glykogen 

indhold i leveren i tidlig laktation.  

 

Effekt af fedt i resten af laktationen 

Børsting et al. (2003) fastslog på basis af en række tidligere forøg, at EKM-ydelsen stiger op til et 

niveau i foderrationen på 46 g fedtyrer pr. kg TS ved tilsætning af animalsk fedt og fedtkilder med 

tilsvarende fedtsyresammensætning, dvs. med et jod tal på ca. 50. Det har længe været forbudt at 

anvende animalsk fedt, men fedtsyresammensætningen af rapsfedt afviger ikke afgørende fra ani-

malsk fedt. Ved dette fedtniveau blev der ikke skelnet imellem effekten af fedt på ydelsen i forskel-

lige stadier af laktationen. Til gengæld blev det slået fast, at ved stærkt umættet fedt som f.eks. fra 

sojaolie eller hørfrø er det optimale fedtniveau væsentligt lavere pga. negativ påvirkning fra 

umættet fedt på fiberomsætningen i vommen, og på mælkens fedt % samt EKM-ydelsen. 

 

Ved at anvende mættet fedt ud over de første 50 g fedtsyrer pr. kg TS kan der forventes en stigning 

i EKM-ydelsen op til ca. 75 g fedtsyrer pr. kg TS (Børsting et al., 2003) – det var dog ikke belyst om 

dette høje niveau af fedtsyrer kunne give problemer for sundheden i tidlig laktation. 

 

Baseret overvejende på nyere danske forsøg konkluderede Weisbjerg et al. (2020), at der er en posi-

tiv effekt på mælkeydelsen ved tildeling af op til 45-50 g fedtsyrer/kg foder TS, og hvis det er be-
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skyttet fedt (mættet fedt eller forsæbet fedt) vil der være en positiv effekt på ydelsen også ved hø-

jere tildelinger. Dette var dog med forbehold for, at den positive effekt kunne være mindre for 

‘majsensilage’-rationer og for energirige rationer med lav strukturværdi, og desuden med forbe-

hold for store mængder stærkt umættet fedt. Baseret på prisforholdene primo 2020 konkluderede 

Thøgersen (2020), at der er en positiv økonomisk effekt af fedtfodring (med rapsfrø som fedtkilde) 

op til ca. 35 g fedtsyrer/kg ts i rationen, samt, at der med de daværende prisforhold generelt ikke 

var økonomi i at fodre med beskyttet fedt.  

 

Effekt af protein og fedt på metan- og lattergas emission 

Øget fedttildeling i hele eller dele af laktationen eller goldperioden kan gennemføres uafhængig af 

proteintildelingen forudsat, at der opretholdes samme proteintildeling i forhold til rationens ener-

giindhold. Derfor giver det ikke mening at koble proteintildelingen sammen med at bruge øget 

fedt som virkemiddel til reduktion af køernes produktion af enterisk metan. I fald en mælkeprodu-

cent vælger at reducere proteintildelingen samtidigt med øget fedttildeling, efter at køerne har 

overstået mobiliseringsfasen efter kælvning, vil effekten af protein på lattergas og effekten af fedt 

på metan være uafhængige, så det fører ikke til behov for at se de to effekter i sammenhæng.  

 

Effekt på udledning af metan i stalde og lagre 

Metan dannes i gylle under anaerobe (iltfrie) forhold. Metanproduktion beregnes typisk ud fra 

mængden af organisk stof (volatile solids, VS). Organisk stof består af en række bestanddele, som 

har forskellige metanudbytter. Jo mere kemisk reduceret et stof er (oxidationstrinnet for kulstof i 

molekylet, hvor den er - 4 for metan, + 4 for CO2, og ca. 0 for sukre), jo større andel metan i forhold 

til CO2. vil der blive produceret. Så alt andet lige, så vil fedt have en højere metanpotentiale i stald 

og lager end sukre. 

 

 

Metandannelsen kan forenklet skrives som:  

 

CH3COO- + H+↔CH4 + CO2 

 

hvor CH3COO- er acetat som et eksempel på organisk stof, H+ er en brintion, CH4 er metan, og CO2 

er kuldioxid. Acetat forefindes i gylle, men kan også dannes ved nedbrydning af mere komplekse 

forbindelse. Hvor der er ilt til stede, fx i grænselag, vil der også kunne ske en aerob omsætning, 

hvor organisk stof omsættes til CO2 og H2O samt andre stoffer i mindre mængder. Ved dannelse af 

CH4 og CO2 forbruges der organisk stof, så forholdet mellem CH4 og CO2 er af betydning for ned-

brydning af organisk stof. Under forhold i stalde og lagre regnes der med, at der dannes 3 CO2 for 

hver CH4 (Mikkelsen et al., 2016). 

 

Til vurdering af udledning af metan fra gylle er der brugt en model beskrevet af Petersen et al. 

(2016) og anvendt til de nationale opgørelse af udledning af gasser (Mikkelsen et al., 2016). Model-

len er en såkaldt Arrhenius-funktion. Modellen består af parametre for VS, let omsætteligt VS og 

tungt omsættelig VS samt såkaldte Arrhennius-parametre: 

𝐹𝑇  =  (𝑉𝑆𝑑  +  0,01 ·  𝑉𝑆𝑛𝑑) ·  𝑒ln(𝐴) − 
𝐸𝑎
𝑅·𝑇 
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FT er metanproduktion (g CH4 pr. kg VS pr. time), VSd og VSnd er henholdsvis let omsætteligt (de-

gradable) og tungt omsætteligt (non-degradable) organisk stof, Ea er aktiveringsenergi (81 kJ/mol), 

ln(A), naturlig logaritme til A er en parameter, der afhænger af substrat og potentiale for metan-

produktion og er særegen for hvert materiale (31,2 g CH4 pr. kg VSd pr. time for stald og 28,7 g CH4 

pr. kg VStot pr. time for lageret, hvor VStot er summen af VSd og VSnd), R er gaskonstanten (8,31 J pr. 

K pr. mol) og T er temperatur i kelvin. Der skal bemærkes at Ln(A) for lager er baseret på ganske 

få data. 

 

Måling af let omsætteligt stof er målt ved en aerob proces (Petersen et al., 2016). Alternativt kunne 

det vurderes ved at se på udvikling af metan efter eksempelvis 20 dage ved bestemmelse af bio-

gaspotentiale (Henrik B. Møller, personlig kommunikation).  

 

Metanproduktionen stiger med temperatur som en eksponentiel stigende funktion og aftager med 

tiden som en lineær eller svag eksponentiel aftagende funktion. Modellen viser, at produktion af 

metan i kvæggylle stiger med faktor 3,5 fra 0 til 10 °C, og en faktor 3,2 fra 10 til 20 °C. Temperatu-

ren i gylle i en kvægstald svinger med udetemperaturen. Der er regnet med en staldtemperatur 

som et gennemsnit af udetemperaturen over et år plus 5 °C som i Mikkelsen et al. (2016). 

 

For en kvægstald med ringkanal-gyllesystem med en minimum gyllehøjde på 40 cm, udslusning 

hver 3. dag og en gylleproduktion på 1,6 cm pr. dag bliver gylles gennemsnitlige opholdstid (Hy-

draulic Retention Time, HRT) på 42 cm divideret med 1,6 cm lig med 27 dage. Udetemperaturen 

over et år er 8,7 ± 6,1 °C (gennemsnit og standardafgivelse). Med en HRT på 27 dage og en gylle-

temperatur på 13,7 °C er der beregnet, at der dannes 35 g CH4 pr. kg let omsætteligt organisk stof 

(VSd), og der forbruges 23% af det let-omsættelige stof i stalden. 

 

Organisk stof i gylle, der ikke er omsat i stalden, pumpes til en gylletank med naturligt flydelag 

(tæt overdækning). Det forudsættes, at alt gyllen i lageret udbringes i april måned og frisk tilført 

gylle derefter udbringes løbende over sommeren indtil september. Gylletemperatur følger lufttem-

peraturen efter følgende formel: Tgylle = 0,5 Tluft + 5,2 (Mikkelsen et al., 2016). Det giver en gennem-

snitlig gylletemperatur på 9,6 ± 3,4 °C. I lageret beregnes metanproduktionen ud fra total organisk 

stof (VStot). Med de nævnte forudsætninger bliver metanproduktionen på 6,1 g CH4 pr. kg organisk 

stof.  

 

I tabel 4 er der estimeret en metanproduktion ud fra gylle produceret i en ringkanalstald med en 

gennemsnitlig opholdstid (hydraulisk opholdstid beregnet som gennemsnitlig mængde gylle i 

stald divideret med daglig produktion) på 27 dage, at 50 % af råprotein , at 10 % af råfedt i gylle i 

stald, og at 55 % af NDF er let omsætteligt i stalden. Omsætningen af NDF svarer til omsætningen i 

gylle fra malkekøer i et forsøg fra Schweiz, hvor 50% blev omsat i gyllen for en ration med sojaskrå 

(Hindrichsen et al., 2005).   

 

I et forsøg ved AU i 2014 fandt man at olie og fedt i gylle tilsyneladende omsættes dårligt under 

lagring (Hellwing et al., 2014). Det skal understreges, at der kun var én gentagelse i forsøget, og at 

der ikke var inokulum tilsat eller omrøring. Forklaringen på den lave omsætning kan være, at olie 

og fedt er ikke vandopløseligt og antages at samles i klumper eller som et lag på gylleoverfladen. 
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På den måde bliver overfladen i forhold til volumen lille og dermed sværere for bakterier at an-

gribe og omsætte. 

 

Beregningen viser, at der produceres 70 - 97 g metan pr. dag pr. ko i stald uafhængigt af de an-

vendte foderrationer med forskellig andel af fedt, og 27 - 33 g metan pr. dag pr. ko i lageret med 

udbringninger af gylle i april og løbende hen over sommeren uafhængig af foderration. Hvis om-

sætningen af råfedt i stald eksempelvis blev sat til 50 % i stedet for de anvendte 10%, så ville den 

samlede udledning af metan fra gylle i stald og lager kun være 7 – 10% højere end tallene angivet i 

Tabel 4. Det øgede fedtindhold i foderet og dermed i gødningen, forventes således ikke at øge 

emissionen af metan fra stald og lager mærkbart, og således reduceres den positive effekt af fedt 

på entrisk metan ikke pga. øget tab fra stald og lager. Metanproduktionen fra stald og lager udgør 

for alle rationer 16 - 18 % af den samlede metanproduktion, mens den enteriske metan fra køernes 

omsætning af foderet udgør 82 - 84% af den totale produktion, og denne fordeling vil være næsten 

upåvirket, selvom en større del af fedtet blev omsat til metan under lagring.  

 

Det skal understreges at disse beregninger bygger på en række antagelser, og at den absolutte me-

tanemission fra stald og lager er usikkert bestemt. Forholdene mellem udledningerne fra de en-

kelte foderrationer er mere sikkert bestemt, da der er benyttet ens forudsætninger. Der er meget få 

målinger af udledning af metan både fra stalde og lagre, da det er svært og omkostningskrævende 

at måle udledninger fra åbne stalde og gylletanke. I et forsøg fra Schweiz (Hindrichsen et al., 2005) 

blev omsætning af kulhydrater i forskellige rationer til malkekvæg undersøgt. Fæces og urin blev 

dagligt opsamlet og inkuberet for at efterligne gylle opbevaret i stald og lager. Efter 14 ugers inku-

bering af gylle er der produceret 113 g CH4 pr. ko pr. dag. Køerne var mindre end danske køer og 

mælkeydelser også lavere, men metanproduktionen er nogenlunde som beregnet i vores rationer. 

Beregningen er lavet for en ringkanalsstald, som har en høj gennemsnitlig opholdstid for gylle. 

Stalde med lavere opholdstid vil have en lavere CH4 produktion i stalden. 



 

Tabel 4. Effekt af forskellig råvaresammensætning i rationer til malkekøer på rationens næringsstofsammensætning og udskillelsen af N 

og metan. Alle rationer tager udgangspunkt i den gennemsnitlige råvaresammensætning i 2018 i de 1422 besætninger, hvorfra der foreligger foder-

planer. Ud fra dette udgangspunkt er der tilsat ekstra fedt i form af rapsolie og ændret i brugen af PFAD-fedt, sojaskrå, korn samt græs- og majsen-

silage. Disse rationer er udførligt beskrevet i Børsting et al. 2020. Desuden er der beregnet BMP90, der angiver metanudbyttet ved biogasproduktion 

i 90 dage dels baseret på foderets indhold af råfedt, dels ud fra gødningens indhold af råfedt baseret på NORFOR beregninger af gødningens sam-

mensætning. Endelig er metanproduktionen i stald og lager angivet for de forskellige fodringer. 

Scenarie  Basis -  
2018 ud-
gangs-
punkt 

1 2 3 4 5 6 

Foderrationer til 
11.000 kg EKM 

 
Gennem-
snitlig 
2018 ra-
tion i 
praksis 

Byg 
delvis 
ud, 
raps-
olie ind 

Byg 
delvis 
ud, 
raps-
olie 
ind 

PFAD 
fedt 
ud, 
byg 
delvis 
ud, 
raps-
olie 
ind 

PFAD 
fedt 
ud, 
byg 
delvis 
ud,  
raps-
olie 
ind 

Soyaskrå 
og en del 
af byg 
ud, he-
stebøn-
ner og 
rapsolie 
ind 

Soyaskrå 
og en del 
af byg 
ud, he-
stebøn-
ner og 
rapsolie 
ind 

Mere 
græs, 
min-
dre 
majs, 
soja 
ud, 
raps-
olie 
ind 

Mere 
græs, 
min-
dre 
majs, 
soja 
ud, 
raps-
olie 
ind 

"NY" 
ba-
sis: 
mere 
græs, 
min-
dre 
majs, 
min-
dre 
soja, 
mere 
kraft-
foder 

”NY" 
basis 
og 
raps-
olie 
er-
stat-
ter 
noget 
byg 

"NY" 
basis 
og 
raps-
olie 
er-
stat-
ter 
noget 
byg 

13.500 
kg 
EKM: 
min-
dre 
græs, 
øget 
majs, 
øget 
fedt og 
kraft-
foder 

Fedtsyrer g/kg TS 28 39 47 39 47 38 49 38 46 30 37 48 49 

Råfedt  g/kg TS 43 56 64 55 64 54 66 58 66 48 57 69 65 

Rapsolie Kg/ko/dag 
 

0.3 0.5 0.4 0.6 0.4 0.7 0.5 0.7 0 0.2 0.5 0.5 

Foderoptagelse kg 
TS/dag 

24.1 23.8 23.6 23.8 23.6 23.9 23.7 23.9 23.7 24.3 24.1 23.9 27.7 

Energibalance % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Råprotein  g/kg TS 169 169 168 169 168 165 164 169 168 168 167 166 166 

Enterisk metan 
(g/dag) 

g/dag 556 530 513 531 514 535 512 534 517 558 541 518 612 
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Reduktion i enterisk 
metan  

% 
 

4.7 7.7 4.5 7.6 3.8 7.9 4.0 7.0 -0.4 2.7 6.8 -10.1 

N ab dyr g/dag 454 443 436 443 436 432 423 446 438 453 445 437 490 

Biogaspotentiale               

Råfedt i gødning % af VS1 10,9 12,6 13,9 12,5 13,8 12,1 14,1 13,3 14,6 11,7 12,8 14,7 14,5 

Anslået metanud-
bytte (BMP 90) Fæces 
model 
 

L CH4/kg 
VS 
 

306 318 327 317 326 314 328 323 332 311 319 333 332 

Anslået metanud-
bytte (BMP 90) Fo-
dermodel 

L CH4/kg 
VS 
 

269 289 302 288 302 286 305 292 305 277 291 309 303 

Anslået metanud-
bytte (BMP 90) Fo-
dermodel4 
 

kg CH4/d 0,97 1,04 1,08 1,03 1,08 1,04 1,11 1,01 1,05 0,99 1,04 1,11 1,32 

Potentielt metantab 
i stald og lager 

              

Metanproduktion 
stald (13,7 °C, op-
holdstid 27 dage) 

g CH4/d 
 

80 80 80 80 80 81 81 78 78 82 82 82 97 

Metanproduktion la-
ger (udbringning 
april og hen over 
sommeren) 

g CH4/d 
 

28 27 27 27 27 28 28 26 26 27 27 27 33 

Metan total (enterisk 
+ stald + lager) 
 

g CH4/d 
 

663 637 620 638 621 644 621 638 621 667 650 627 742 

Andel af total metan 
fra stald og lager 

% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 16% 17% 16% 17% 17% 18% 

 
1VS: Volatile Solids = Organisk Stof 
2Ringkanalsstald med minimum 40 cm gylle, daglig omrøring og daglig tilførsel af 1,6 cm gylle 
3Gyllen opbevares i en gylletank med flydelag (tæt overdækning), hvor tanken tømmes i marts og april og derefter løbende over somme-
ren indtil september måned. 
4 Angiver det metan udbytte, der kan opnås ved 90 dages opholdstid i biogasanlæg  fra dagsproduktionen af gødning fra en ko.



 

Udledning af lattergas fra stalde og lagre 

I rene gyllebaserede systemer antages det ikke, at der udvikles lattergas i kvægstalde. I lagre med 

naturligt flydelag vil der ske en vis produktion af lattergas i flydelaget. Lattergasproduktion af-

hænger af kvælstof i gylle og antages ikke at ændre sig med de foderrationer med forskelligt fedt-

indhold, der anvendes i dette notat. Så udledning af lattergas antages ikke at ændre sig med de op-

stillede foderrationer. 

 

Effekt af reduceret råprotein på metan- og lattergasproduktion 

Reduceret råprotein i foderet vil føre til lavere udskillelse af ammonium-kvælstof (TAN) i gylle og 

vil føre til en lavere udledning af ammoniak fra stald, lagre og udbringning. Det betyder at den in-

direkte lattergasproduktion tilsvarende falder.  
 

Effekt på biogaspotentiale 

Flere undersøgelser har vist, at foderets indhold af fedt påvirker biogaspotentialet af gødningen 

(Hellwing et al. 2014; Møller et al. 2014), og at øgede fedtmængder øger gaspotentialet. Der er ud-

viklet simple modeller ud fra en række forsøg, hvor biogaspotentialet beregnes enten på basis af 

fedtindhold i foder eller fedt indhold i fæces. Følgende modeller anvendes på baggrund af Møller 

et al. 2014 for hhv. foder og fæces:  

 

Foder: 𝐵𝑀𝑃90 = 15,4 · 𝑅𝐹𝑓𝑜𝑑𝑒𝑟 + 203 

Fæces: 𝐵𝑀𝑃90 = 7,16 · 𝑅𝐹𝑓æ𝑐𝑒𝑠 + 227 

 

BMP90 angiver metanudbyttet ved biogasproduktion i 90 dage. RFfoder er indholdet af råfedt i foder 

i % af TS og RFfæces er indholdet af råfedt i fæces i % af organisk TS.  

Ved anvendelse af de to modeller fremkommer den sammenhæng, der er illustreret i Figur 1 for de 

foderrationer, der indgik i Tabel 4.  

 

Det fremgår, at der er en betydelig effekt på gaspotentialet ved stigende mængder fedt i både foder 

og fæces, idet mere fedt i foderet også fører til en større andel af råfedt i organisk stof i gødning. 

Foder-modellen prædikterer lavere gasudbytter end fæces-modellen for de samme foderplaner, 

men en lidt større effekt af øget fedttilskud. Det er uklart, hvorfor dette er tilfældet, men det skyl-

des sandsynligvis, at datagrundlaget for modellerne ikke er fuldt tilstrækkelige til at prædiktere 

effekter af alle slags specifikke ændringer – dog viser begge modeller klart, at mere fedt i foderet 

giver større gasudbytte.  
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Figur 1. Metanpotentiale i gødning som funktion af henholdsvis råfedt i organisk stof (VS) i gød-

ning og % råfedt i TS i foderrationen (diæt) for rationer og metanpotentiale vist i Tabel 4. 
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