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1 Baggrund 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har d. 4. juli bestilt et notat angående en faglig vurdering af 
tilstrækkelig og anbefalet datakvalitet i forbindelse med inkludering af effekten af 3-NOP i den nationale 
emissionsopgørelse. Specifikt ønskes følgende spørgsmål besvaret (citeret fra bestillingen):  
”1) Hvad er kravene til, at brug af metanreducerende foder kan opgøres i emissionsopgørelsen?  
2) Er der andre områder i forhold til emissionsopgørelse, som kan give et pejlemærke om krav fra IPCC fx 
ift. repræsentativitet?  
3) Forventes eksisterende data herunder data fra det virksomhedsbestilte forsøg i Danmark at være tilstræk-
keligt til, at IPCC vil acceptere disse data? Hvad/hvor stor er risikoen for, at effekten ikke kan dokumenteres 
tilstrækkeligt via dette forsøg?  
4) Hvilke ”ekstra svar” og øget datakvalitet, som er relevant i forhold til opførelse i emissionsopgørelsen, 
forventes at fremskaffes, såfremt Fødevarestyrelsen bestiller det planlagte forsøg hos Aarhus Universitet?” 
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2 Krav i forbindelse med emissionsopgørelsen 

Arbejdet med nationale emissionsopgørelser er underlagt internationalt vedtagne retningslinjer, for hvor-
dan emissioner skal opgøres og rapporteres. For rapportering af drivhusgasemissioner er retningslinjerne 
fastlagt under FNs klimakonvention (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate 
Change) gennem en beslutning taget på FNs klimatopmøde (Decision 23/CP.19), og angående de tekni-
ske krav, så henvises der i den forbindelse til 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
(IPCC, 2006). 
IPCC (2006) består dels af overordnede retningslinjer for f.eks. dataindsamling, metodevalg og kvalitetssik-
ring og dels sektorspecifikke angivelser af anbefalede metoder og krav til dokumentation. I de sektorspe-
cifikke kapitler er der angivet standardmetoder og standardværdier, der kan anvendes ved beregningen 
af emissioner, men det er altid muligt og ønskværdigt, at lande i så vid udstrækning som muligt anvender 
nationale værdier, så længe de er veldokumenterede og i overensstemmelse med IPCCs generelle ret-
ningslinjer.  
 
I forbindelse med nærværende bestilling er der specifikt spurgt til en inkludering af effekten af 3-NOP, som 
forventes at påvirke emissionen af metan (CH4) fra fordøjelsesprocesser. IPCCs metoder til opgørelser af 
CH4-emissioner fra fordøjelse er beskrevet i kapitel 10 af bind 4 af 2006 IPCC Guidelines (IPCC, 2006). IPCC 
beskriver tre metodetrin (Tier 1, Tier 2 og Tier 3), hvor kompleksiteten stiger fra den meget simple Tier 1, som 
kun anvender antallet af dyr til mere komplicerede modeller, hvor nationale data indgår i større eller mindre 
grad.  
Indregningen af effekten af 3-NOP kan bedst betegnes som et virkemiddel til reduktion af emissionen (mi-
tigation strategy), og det vil derfor kræve, at emissionen beregnes på Tier 3. For Tier 3 angiver IPCC (2006) 
følgende: ”Some countries for which livestock emissions are particularly important may wish to go beyond 
the Tier 2 method and incorporate additional country-specific information in their estimates. ... A Tier 3 
method should be subjected to a wide degree of international peer review such as that which occurs in 
peer-reviewed publications to ensure that they improve the accuracy and / or precision of estimates.” 

Det fremgår klart, at metoder og resultater, der indgår i en beregning på Tier 3 skal være publiceret og 
fagfællebedømt. IPCC stiller ikke mere detaljerede krav omkring omfang eller karakter af de publikationer, 
som et land lægger til grund for nationale data implementeret i en Tier 3 emissionsberegning.  

Når der er tale om et helt nyt tiltag, som ikke er nærmere beskrevet af IPCC og som ikke er rapporteret bredt 
af flere (eller nogen) lande, så stiller det ekstra krav til dokumentationen af et emissionsreducerende tiltag 
som for eksempel 3-NOP.  

Ved tilvejebringelse af nye data baseret på målinger skal det sikres, at de opnåede resultater er statistisk 
signifikante. Det er et helt grundlæggende princip, at målingerne skal udgøre et repræsentativt udsnit af 
populationen, således at en eventuel observeret effekt ikke er resultat af artefakter. IPCC angiver følgende 
generelle betragtning: ”When considering using measurement data it is good practice to check whether it 
covers a representative sample, i.e., that is typical of a reasonable proportion of the whole category – and 
also whether a suitable measurement method has been used.” 

Jo større variabilitet der er for en given kilde, jo større antal målinger vil være påkrævet for at sikre, at resul-
taterne er repræsentative og statistisk signifikante. Det er derfor ikke på forhånd muligt at angive et præcist 
tal for antallet af målinger, der er nødvendige. 
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Der er stor forskel mellem forskellige sektorer og hvilken parameter, der undersøges, og det er derfor ikke 
muligt at sammenligne et krav til dokumentation af effekten af 3-NOP med andre eksempler fra andre 
sektorer.  

Som nævnt, så stiller IPCC ikke specifikke krav til hvor mange målinger, der skal laves for at det er repræ-
sentativt, dette skal bestemmes af landene selv gennem statistiske beregninger og dokumenteres i forbin-
delse med de årlige rapporteringer. De årlige afleveringer bliver revideret af internationale eksperter, og 
her vil det blive vurderet om de bagvedliggende data er baseret på en metode, der er videnskabeligt vel-
dokumenteret og i overensstemmelse med IPCCs principper og om resultaterne er dokumenteret som væ-
rende repræsentative ud fra de nationale omstændigheder.  
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3 Nuværende vidensgrundlag 

Der er lavet forsøg omkring effekten af 3-NOP (Bovaer) især i Holland og Nordamerika, som viser en relativ 
stor spredning i både reduktion i metan og reduktion i foderoptagelse, hvilket bl.a. kan henføres til forskelle 
i rationernes sammensætning af fodermidler og næringsstoffer og understeger nødvendigheden af at 
fremskaffe nationale data. Ved AU er der tidligere gennemført et intensivt forsøg med Bovaer og et pro-
duktionsforsøg. Begge forsøg viste vekselvirkninger mellem forskellige behandlinger/foderrationer og fald 
i foderoptagelse. 

Et helt nyt forsøg fra Holland (Van Gastelen et al., 2022) med forskellige doser af Bovaer og forskellige typer 
af foderrationer viste, at ved indhold på 60 og 80 mg/kg TS (60 mg vurderes p.t. at være den aktuelle dosis 
under danske forhold) er der signifikante reduktioner i emissionen af enterisk metan (g/d; g/kg fodertørstof, 
og g/kg mælk), men også at reduktionerne afhang af rationens sammensætning. Desværre sås også sig-
nifikante reduktioner i foderoptagelse. Disse signifikante reduktioner i foderoptagelse sammen med den 
store spredning i respons gør, at det vurderes som nødvendigt, at der foretages målinger, som reflekterer 
danske forhold herunder typiske danske foderrationer, hvis tiltaget skal medtages i den nationale emissi-
onsopgørelse. Forsøgsdesignet i det Hollandske forsøg gjorde det ikke muligt at sammenligne effekten af 
60 og 80 mg/kg TS. 

Ved AU er der netop afsluttet et forsøg med 72 malkekøer som hver især blev fodret med én af 6 forskelige 
rationer, dvs. der er i alt 12 observationer pr. behandling og 72 observationer i den statistiske opgørelse.  

Variation mellem køer er en afgørende faktor for at opnå statistisk sikre forskelle, og i dette design er det 
altså 12 køer som er på hver behandling. Den statistiske opgørelse kan dog gøres stærkere ved at inkludere 
gentagne målinger. Forsøget løb over 12 uger. 

0 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

60 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

80 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

0 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

60 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

80 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

Forsøget er lavet i samarbejde med DSM, og der foreligger pt ikke endelige resultater. Den primære udfor-
dring med dette forsøgsdesign er, at antallet af observationer på den enkelte behandling er forholdsvis lav, 
hvilket påvirker sikkerheden i den efterfølgende statistiske test. Det betyder, at forskelle i responsparametre 
som f.eks. foderoptagelse, mælkeydelse og metanproduktion i visse tilfælde måske ikke kommer ud som 
signifikant forskellige for 2 behandlinger selv om der kan være en numerisk forskel som er betydende under 
praktiske forhold. Den meget foreløbige opgørelse af data indikerer, at dette måske kan være tilfældet for 
enkelte af  de vigtigste parametre i dette forsøg. 
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4 Yderligere planlagt forsøg 

AU har en myndighedsopgave, som har til formål at undersøge effekten af den forventede dosis (60 mg/kg 
TS) af Bovaer i typiske danske rationer samt effekten af underforsyning (40 mg/kg TS) og overforsyning (80 
mg/kg TS). Netop fastlæggelse af effekten af underforsyning og overforsyning er helt centralt for imple-
mentering i praksis og dermed de nationale opgørelser, da det vurderes som værende meget svært for den 
enkelte kvægbruger konsistent at ramme en dosis på 60 mg/kg TS, idet dette svarer til meget få g som skal 
tildeles i en stor fuldfoderblander. 

I forsøget indgår der i alt 8 behandlinger i 2 delforsøg:  

Forsøg A: 

0 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

40 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

60 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

80 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af græsensilage 

Forsøg B: 

0 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

40 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

60 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

80 g Bovaer/ kg TS og ration med højt indhold af majsensilage 

Der indgår i alt i 72 malkekøer i forsøgsdesignet, men i modsætning til ovenstående forsøg indeholder dette 
forsøgsdesign 4 perioder, dvs. den enkelte ko tildeles 4 forskellige foderrationer i løbet af forsøget. På denne 
måde opnås der 36 observationer for hver behandling eller i alt 288 observationer. Det statistiske test for 
effekt af dosis på foderoptagelse, mælkeydelse og metanproduktion er altså meget stærkere.  

Som tidligere nævnt er variation mellem køer en afgørende faktor for at opnå statistisk sikre forskelle, og i 
dette design er det altså 36 køer som er på hver behandling i 4 uger. 
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5 Konklusion 

Hvis effekten af 3-NOP skal medtages i den nationale emissionsopgørelse, så er det nødvendigt med et 
solidt datagrundlag. Behovet bliver kun større af, at der er tale om et nyt virkemiddel, som endnu kun har 
haft meget begrænset anvendelse og der dermed ikke er opbygget en bred international konsensus om 
effekten. Der foreligger endnu ikke publicerede resultater fra danske studier, men ud fra forsøgsdesignet og 
de foreløbige resultater af de studier, der er beskrevet i kapitel 3, så vurderes det ikke, at de forsøg, der pt. 
er i gang vil være tilstrækkelige i forhold til at kunne dokumentere en effekt af 3-NOP, som kan siges at 
være repræsentativ og statistisk signifikant for danske forhold og som dermed vil kunne forventes at blive 
accepteret i forbindelse med det årlige review af den danske drivhusgasemissionsopgørelse. Dette skyldes, 
at der kun indgår målinger fra 12 køer til beregningen af effekten for hver af de undersøgte foderrationer. 
Dette er en for lille stikprøve i forbindelse med målingen af effekten, når det forventes, at der kan observeres 
væsentlige forskelle mellem enkelte dyr.  

En anden vigtig overvejelse i forbindelse med effekten af tilsætning af 3-NOP til foderet er betydningen af 
doseringen. Da effekten ikke kan antages at være direkte proportional med doseringen, så er det vigtigt at 
få fastlagt betydningen af afvigelser fra den forventede anbefalede dosering. Resultaterne fra de tidligere 
og igangværende forsøg har fokuseret på den forventede dosis under danske forhold (60 g Bovaer/ kg TS) 
og en overdosering (80 g Bovaer/ kg TS), men har ikke undersøgt effekten af en underdosering (40 g 
Bovaer/ kg TS). Det vil være vigtigt i forbindelse med den nationale emissionsopgørelse at sammenhæn-
gen mellem dosering og effekt er fuldt belyst.  

For at sikre en tilstrækkelig repræsentativ og robust dokumentation af effekten af 3-NOP og på sigt at med-
regne den i den danske emissionsopgørelse med en forventning om, at det vil blive accepteret af de inter-
nationale reviewere, så vurderes det, at datagrundlaget skal udvides. Dette kan opnås ved gennemførslen 
af det planlagte forsøg, som er beskrevet i kapitel 4. Uden at foregribe resultaterne af de igangværende og 
planlagte forsøg, så vil de sammen med de tidligere udførte forsøg forventeligt udgøre et solidt datagrund-
lag for en vurdering af effekten af 3-NOP, som efter fagfællebedømmelse og publicering vil kunne lægges 
til grund for indarbejdelsen i den nationale emissionsopgørelse i den udstrækning, der er tilgængelige ak-
tivitetsdata.  
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