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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende rapport om ”Avl for ressource- og miljøeffektivitet hos 

husdyr”  

 
Nærværende rapport er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universi-

tet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbe-

tjening m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2012-2015” og dækker 

punkterne HU-2012-20 og HU-2012-23 i aftalens Bilag 2.  

Rapporten er udarbejdet af postdoc Jan Lassen, Center for Kvantitativ Gene-

tik og Genomforskning ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik. 
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Introduktion 

Denne rapport er skrevet med henblik på at samle den information, der er lige nu i forhold til mulighederne 

for at optimere selektion af produktionsdyr med mindre miljøpåvirkning og uændret eller forbedret 

produktivitet. Ligeledes er rapporten skrevet med henblik på at beskrive hvorledes selektionen kan påvirkes 

og optimeres af at inkludere miljø og ressource egenskaber i avlsmålet. 

På verdensplan er der for nærværende, som det vil fremgå af rapporten, mest fokus på den mulighed der 

ligger i at selektere for nedsat metanudledning fra drøvtyggere og i Danmark er det primært malkekvæg. 

Derfor fylder denne del også mest i rapporten. Der er dog næppe tvivl om at en lignende rapport om 5 år vil 

se anderledes ud og indeholde mere information om andre miljø- og ressourceegenskaber – både fra kvæg 

men også fra andre arter. Det gælder både i forhold til udledning af drivhusgasser, men også udnyttelse af 

enkeltfodermidler og selektion i forhold til livscyklusanalyser.  

Afsnittet om fodereffektivitet er afkortet i denne rapport, da denne del forventes beskrevet i en anden 

rapport.  

 

Foulum, august 2013 

Jan Lassen 

 

 

  



Problemstillinger i forhold til fremtidens sikring af fødevarer og klimapåvirkning 

Antallet af mennesker på jorden forventes at stige til 9 milliarder inden 2060 (Steinfeld et al., 2006). 

Fødevareforbruget blandt disse mennesker vil i nutidsmennesker svare til 12 milliarder mennesker på 

kloden. Denne forøgelse vil kræve en væsentlig større produktion af fødevarer på verdensplan (Godfray et 

al 2010). Det vil kræve et landbrugserhverv som arbejder særdeles effektivt at kunne øge produktionen så 

meget. Samtidig med denne forøgelse af produktiviteten er der på verdensplan meget store udfordringer i 

forhold til udledning af næringsstoffer og klimagasser som påvirker vores miljø i negativ retning. 

Landbruget og dyreholdet bidrager ganske betragteligt til miljøbelastningen (tabel 1). Den helt store 

udfordring er derfor at forøge produktionen af fødevarer og samtidig nedbringe udledningen af 

næringsstoffer og klimagasser (Hayes et al., 2012). Dette kan kun ske ved en koncentreret indsats med 

bidrag fra alle led ”fra jord til bord”.  

I den industrialiserede del af verden er produktiviteten allerede meget stor i landbrugserhvervet. Selektion 

har været en væsentlig bidragyder til den produktivitet man har set i alle arter. I udviklingslandene har 

produktiviteten ikke fulgt med efterspørgslen på fødevarer. For at kunne tilbyde den mængde fødevarer 

der bliver efterspurgt på verdensplan i fremtiden er det derfor nødvendigt at øge produktiviteten i 

udviklingslandene men også at øge produktionen og produktiviteten i den industrialiserede del af verden. I 

forhold til udledning af næringsstoffer og klimagasser pr produceret enhed er den industrialiserede verden 

meget langt foran udviklingslandene af flere årsager. Det skyldes blandt andet bedre teknik, management 

og produktionsvilkår, men også kulturelle og samfundsøkonomiske forskelle.  

 

Tabel 1 Husdyrproduktionens bidrag til klimaændringer i forskellige dele af verden. Emission af metan i millioner tons/art/år (mod 

efter Steinfeld et al., 2006) 

 Malkekvæg Kødkvæg Bufler Får og ged Grise Total 

Sydlig Afrika  2,3 7,47 0,00 1,82 0,02 11,61 

Asien 0,84 3,83 2,40 0,88 0,07 8,02 

Indien 1,70 3,94 5,25 0,91 0,01 11,82 

Kina  0,49 5,12 1,25 1,51 0,48 8,85 

Sydamerika  3,36 17,09 0,06 0,58 0,08 21,17 

Nordafrika  0,98 1,16 0,24 1,20 0,00 3,58 

Nordamerika  1,02 3,85 0,00 0,06 0,11 5,05 

Vesteuropa  2,19 2,31 0,01 0,98 0,20 5,70 

Oceanien og 

Japan  

0,71 1,80 0,00 0,73 0,02 3,26 

Østeuropa  1,99 2,96 0,02 0,59 0,10 5,66 

Total  15,69 50,16 9,23 9,44 1,11 85,63 



Perspektiverne i brugen af selektion til forbedring af klima- og 

ressourceeffektivitet 

En af forudsætningerne for at opnå en genetisk forbedring for en kvantitativ egenskab er at egenskaben har 

en økonomisk værdi for landmanden. I dag har effektivitetsegenskaber en høj økonomisk værdi i 

modsætning til miljøegenskaber. En landmand har ikke noget ud af at have en ko som udleder mindre 

metan eller en gris som udleder mindre kvælstof. Til gengæld har han meget ud af at have en ko som 

producerer meget mælk pr kilo foder den indtager. Så længe miljøegenskaberne ikke har en økonomisk 

værdi vil der ikke kunne ændres på egenskaberne. Samtidig er det en forudsætning for at opnå fremgang 

for en egenskab at man kender den genetiske baggrund for egenskaben. Er egenskaben arvbar og hvordan 

er dens genetiske sammenhæng med andre egenskaber af økonomisk betydning? For at man skal kunne 

gøre det er der et behov for at lave registreringer for egenskaben som beskriver den bagvedliggende biologi 

og fysiologi. 

 

Genomisk selektion hvor DNA markører siger noget om dyrets genetiske formåen fremfor en traditionel 

afstamningsbaseret rangering har åbent op for nye muligheder for at selektere (Meuwissen et al., 2001). 

Det er primært implementeret hos malkekvæg og svin. I dag kan man tage en blodprøve af en nyfødt kalv 

og forudsige dens genetiske potentiale for de egenskaber man rangerer dyrene efter med stor nøjagtighed. 

Det kan især vise sig at være værdifuldt for egenskaber hvor det er vanskeligt at få mange registreringer 

eller egenskaber hvor man gerne vil påbegynde at måle egenskaben på mange dyr. Ressource- og 

miljøegenskaber falder under denne kategori. Med registreringer på feks 10000 dyr ville man dermed 

kunne selektere i hele populationen og få samme fremgang som ved traditionel avl, hvor man oftest har 

registreringer på nærmest alle dyr i populationen (Veerkamp et al., 2011). 

 

Selektion af husdyr med henblik på forbedring af egenskaber med økonomisk betydning har historisk set 

været særdeles effektivt (Capper et al., 2009). Selektionen har været baseret på registreringer udført i 

praksis som er blevet analyseret og anvendt med henblik på at øge det økonomiske udbytte for 

landmanden. Selektion for effektivitetsegenskaber har haft stor fokus i de fleste arter – enten gennem 

direkte selektion efter for eksempel fodereffektivitet eller gennem indirekte selektion efter for eksempel 

mælkeydelse. Det er i flere arter meget vanskeligt at selektere efter direkte fodereffektivitet da det er 

meget svært og meget omkostningsfuldt at registrere direkte foderoptagelse.  

 

Selektion efter miljøegenskaber hos husdyr foregår ikke i dag i nogen arter. Der er dog stor bevågenhed om 

dyrenes udledning af næringsstoffer og klimagasser. Derfor er der også i mange lande forskningsaktiviteter 



på området og der er konstateret genetisk variation for flere af disse egenskaber. Denne viden skal i 

fremtiden udnyttes til at sikre at selektionen af husdyr sker i henhold til en øget produktivitet samtidig med 

en mindskelse af udledningen af næringsstoffer og klimagasser. Samtidig er der sket en væsentlig 

teknologisk udvikling som gør det muligt både at registrere nye fænotyper som siger noget om effektivitet 

og nye metoder der inkluderer DNA information til at rangere dyr efter genetisk niveau med stor sikkerhed. 

Alt dette åbner muligheden for fremadrettet at selektere for forbedret ressourceudnyttelse og mindre 

klimapåvirkning. 

 

Metan fra drøvtyggere som eksempel 

Metan er en drivhusgas som er 22 gange mere aktiv end kuldioxid (Cottle et al., 2011). Derfor er selv små 

udledninger af gassen en væsentlig byrde for miljøet. Drøvtyggere og dermed også malkekvæg er en 

væsentlig bidragyder til udledningen af metan (Steinfeld et al., 2006). Udledning af metangas kommer 

primært fra udåndingsluften fra drøvtyggere. Omkring 90% kommer gennem udåndingen mens cirka 10% 

kommer gennem tarmen (Murray et al., 1976). Metanudledningen sker gennem fermentation af 

foderrationen, hvor glucose omdannes til kortkædede fedtsyrer: Eddikesyre, propionsyre og smørsyre. 

Produktionen af eddikesyre og smørsyre efterlader et overskud af brint, som metanogene bakterier kan 

omdanne til metan. Omvendt medfører dannelse af propionsyre et forbrug af brint som dermed er en 

konkurrent til dannelsen af metan. En foderration med højt indhold af kraftfoder og stivelse vil medføre en 

stor produktion af propionsyre relativt til eddikesyre og smørsyre. Det vil betyde en mindre metandannelse. 

Det vil dog også medføre øget sygdomspres på koen som vil fungere suboptimalt. Det er derfor en meget 

fin balance at ændre fordelingen af kortkædede fedtsyrer i vommen, og ikke umiddelbart en holdbar 

metode til at sænke metanproduktionen på. 

 

Kulhydrater bliver nedbrudt til først og fremmest tre forskellige kortkædede fede syrer (VFA): 

C6H12O6 + 2H2O → 2C2H4O2 + 8H + eddikesyre 

C6H12O6 + 4H + → 2C3H6O2 + 2H2O propionsyre 

C6H12O6 → C4H8O2 + 2CO2 + 4H + smørsyre 

 

Denne proces danner et overskud af brint, som reager med CO2 og bliver udskilt som metan: 

CO2 + 8H+ → CH4 + 2H2O metan 

 



Dannelsen af metan er i bund og grund et tab af energi. Evolutionært er det derfor bemærkelsesværdigt at 

drøvtyggere danner metan. Forklaringen skal formentlig findes gennem drøvtyggerens evne til at æde og 

dermed fordøje fiberholdig plantemateriale som ganske få andre arter kan omsætte til energi. 

Omsætningen af energi i drøvtyggere ses i figur 1. Den energi som kommer ind kan enten anvendes til 

produkt, emission eller gødning. Nogle af de parametre som indgår i denne figur er meget svære at måle 

præcist, og det er blandt andet derfor at det kan være svært at selektere for effektivitet. Parametrene 

interagerer også og derfor kan det være svært at opnå en ønsket fremgang for effektivitet fordi en 

fremgang for en egenskab måske vil give en tilbagegang for en anden egenskab (Bell et al., 2010). Hvis vi for 

eksempel vælger at selektere for nedsat metanproduktion risikerer vi at udvælge de køer som ikke er 

specielt effektive til at omsætte grovfoder i form af ensilage, hvilket vil betyde at der blot udledes mere 

fibermateriale som gødning (Basarab et al., 2013). Omsætning af grovfoder (ikke human foder) til human 

foder (mælk og kød) er netop en af drøvtyggerens styrker sammenlignet med enmavede dyr (svin og 

fjerkræ).  

 

 

Energi ind        =         Produkt        +          Emission     +        Gødning 

      Mælk        Ånde        Faeces 

      Kød        Sved        Urin 

      Foster        Aktivitet      

 

 

Figur 1. Energiomsætningen i et dyr. Energien som kommer ind kan enten anvendes til produkt, emission eller gødning. Disse kan 

underopdeles i mere snævre egenskaber. 

 

Det har været en begrænsning i forhold til genetisk selektion for mindre metanudslip fra drøvtyggere at 

egenskaben har været vanskelig at mål i storskala på individuelle dyr (Hegarty & McEwan 2010). Der har 

simpelthen ikke været teknikker til rådighed som kunne udføre arbejdet tilstrækkeligt præcist. Den mest 

anerkendte metode til at måle metan fra drøvtyggere er respirationskamre, hvor al ånde fra dyrene 

opsamles og der foretages en måling på denne luft (Grainger et al., 2007). Denne metode er dyr og har en 

begrænset kapacitet i forhold til at lave det antal målinger der er nødvendigt for at lave genetiske analyser. 

Der er i dag et antal metoder til rådighed som forsøger at lave individuelle metanmålinger fra drøvtyggere. I 

denne rapport beskrives 5 af metoderne. De har forskellige udgangspunkt i fordel til det produktionssystem 

de skal måle i, og derfor er de til trods for at have samme mål – nemlig at lave individuelle metanmålinger 

fra drøvtyggere ret forskellige. 



 

1) En metode som måler mens køer malkes i malkerobot (Lassen et al 2012; Garnsworthy et al.,2012)  

2) En metode som måler mens køer æder i kraftfoderautomat. (Negussie et al 2012)  

3) En metode som anvender en laserstråle fra en pistol som peger på koens mule (Chagunda et al 

2009) 

4) En metode hvor får står i små respirationskamre i en kort periode på fx en time (Pinares-Patina et al 

2011) 

5) En kommerciel maskine kaldet GREENFEED, hvor der måles mens dyret æder kraftfoder (Waghorn 

et al., 2013)  

 

Alle metoderne har fordele og ulemper (Hegarty, 2013). Metode 1 og 2 er relativt arbejdslette. Maskinerne 

installeres og der kommer automatisk data ud som kan analyseres. Maskinerne tager kun målinger når der 

malkes, så det antages at udledningen af metan kan beskrives ud fra denne information. Metoden er ikke 

den bedste når man skal bruge den til at kvantificere mængden af metan, der kommer fra hver enkelt ko og 

anvender i stedet forholdet mellem metan og kuldioxid som den registrering der potentielt kan selekteres 

for (Madsen et al., 2010). Metode 1 har været anvendt i over 20 danske kvægbesætninger og der er i dag 

registreringer på op mod 2500 dyr (Lassen et al., 2013). Lignende data mængde er registreret i England. 

Metode 2 er anvendt i en finsk forsøgsbesætning og der er registreringer på ca 100 dyr. Metode 3 er 

arbejdstung og kræver en person som hele tiden følger det pågældende dyr man ønsker en registrering fra. 

Det er dyret opmærksom på og det kan påvirke registreringen. Få hundrede dyr er indtil videre registreret 

med brug af denne metode i Skotland og England. Metode 4 kan kun anvendes til får og er arbejdstung. 

Den kræver flere personers deltagelse uafbrudt og har en lille kapacitet i forhold til metode 1 og 2. Til 

gengæld er metode 4 god i forhold til at kvantificere mængden af metan der kommer fra hvert enkelt dyr. 

Arbejdet i Australien med brug af denne metode har indtil videre resulteret i op mod 2000 dyr med 

registreringer Metode 5 er god i forhold til kvantificering, da den er monteret med et kraftigt airflow som 

sikrer at langt størstedelen af den metan der kommer ud af dyrets ånde opsamles og måles. Til gengæld er 

det forbundet med støj at introducere det airflow der er i maskinen og rapporter viser at det kræver en del 

træning af dyrene at få dem ind i maskinen og at man decideret må opgive at få nogle af dyrene derind. 

Antallet af dyr med registreringer er uklart, men der er solgt en del anlæg rundt omkring i verden og et 

skøn er at der pt er 500 dyr med registreringer ved anvendelse af metode 5. Metode 1, 2 og 5 lider alle af 

problemer med foderstøv som sætter sig i måleanordningen. 

 



Alt i alt er der sket meget på dette område over de sidste 5 år, men der er stadig ikke en god maskine til at 

måle metan i stor skala fra drøvtyggere. Alle maskinerne er så uafprøvede, dyre og tekniske at det ikke kan 

forventes at en almindelig landmand vil investere i dem som det ser ud i dag. Det skyldes blandt andet også 

at der ikke er noget incitament for landmanden til at foretage registreringerne, da han ikke kan bruge data 

der kommer ud af maskinerne til noget. 

 

Resultaterne fra de målinger der er foretaget indtil videre er dog ret enslydende. Det er muligt at påvise at 

der er variation for metan udskillelse fra drøvtyggere mellem dyr (Chagunda et al 2009, Garnsworthy et al 

2012, Negussie et al 2012; Pinares-Patino et al 2011; Lassen et al 2012) og at noget af den variation er 

genetisk (Robinson et al., 2010;Pinares-Patino et al., 2013; Lassen & Løvendahl., 2013). Samtidig er der i det 

danske studie fundet en sammenhæng mellem metanudskillelse og mælkeydelse som er negativ, hvilket 

betyder at jo højere genetisk potentiale en ko har for mælkeydelse jo mindre er det for metanudskillelse. 

Der er andre indirekte muligheder for at selektere for nedsat metanproduktion. Det er muligt at prædiktere 

metanproduktionen gennem information fra andre egenskaber såsom foderoptagelse, vægt og tidspunkt i 

drægtighed (Ellis et al., 2007). Det er gjort i et hollandsk studie hvor der er fundet en arvbarhed for 

prædikteret metanproduktion på 0,35 (de Haas et al., 2011). Det kræver dog at man har registreringer for 

foderoptagelse for at kunne lave den slags undersøgelse og det er dyrere og mere kompliceret at gøre end 

at måle direkte metanregistreringer. En anden indirekte måde at måle metan på er ved at kigge på 

mælkens sammensætning og derigennem prædiktere metanproduktionen (Dehareng et al., 2012). Det 

arbejde udføres pt i Belgien, hvor man baseret på relativt få metanmålinger (N=27) på køer laver NIR 

spektre på mælk på de samme dyr og derved udvikler prædiktionsmodeller som så kan overføres til alle 

køer med et NIR spektrum på mælk. Det vil være meget lettere at måle metan på denne måde, da 

kvægsektoren har store erfaringer med at måle på mælk og det udføres i dag allerede rutinemæssigt i alle 

besætninger. Resultaterne er dog stadig ret usikre og de skal valideres i større skala i flere lande. Indtil 

videre er der ingen andre som har kunnet vise så positive resultater for anvendelsen af mælkespektre som 

indikator for metanudskillelse som i Belgien.  

 

Der foregår væsentlige forskningsaktiviteter rundt om i Verden indenfor dette område pt. En konsekvens af 

dette er at der er bevilliget penge til et såkaldt COST ACTION indsats i EU, hvor resultaterne af de nationale 

aktiviteter samles og erfaringer udveksles mellem deltagerne. Projektet løber over de næste 4 år, og en del 

af formålet er at samle data til en europæisk databank som muliggør genetiske undersøgelser med større 

sikkerhed end hvis hvert land lavede sine egne undersøgelser. 

 



Malkekvæg 

Foderomkostningen er den største variable udgift for landmanden på besætningsniveau. Interessen for at 

forbedre køernes fodereffektivitet er derfor meget stor og selv ganske små ændringer i egenskaben vil 

betyde et væsentligt bedre økonomisk afkast for landmanden. En af udfordringerne ved at forbedre køers 

fodereffektivitet er at det er særdeles vanskeligt og omkostningsfuldt at registrere fodereffektivitet. 

Egenskaben måles derfor kun på et begrænset antal forsøgsgårde i verden og i Danmark primært på 

Kvægbrugets forsøgscenter i Foulum ved Viborg. Der er sket en forbedring af køernes fodereffektivitet 

gennem selektion for øget mælkeydelse, da disse to egenskaber er positivt korreleret. Mulighederne for at 

forbedre køernes fodereffektivitet har derfor historisk ligget i at selektere for korrelerede egenskaber som 

var nemme eller nemmere at måle end egenskaben selv. 

Da antallet af registreringer pr land er en begrænsning i forhold til at lave genetiske undersøgelser har man 

gjort et forsøg på at samle data fra en række lande som har forsøgsgårde med Holstein kvæg hvor man 

måler foderoptagelse. Projektet hedder Global Dry Matter Initiative (gDMI). Efter at data er samlet har man 

over 10000 laktationer med foderoptagelse på næsten 7000 køer (Tabel 2). Resultaterne viser at der er 

nogen forskel på arvbarheden i de forskellige lande men overordnet set finder man en arvbarhed på 0,34. 

Der er altså væsentlig genetisk styring af foderoptagelsen hos malkekvæg, og det er bestemt muligt at 

samle data fra forskellige lande og lave genetiske analyser på kvæg. Lignende initiativer vil blive gennemført 

i de nordiske lande i løbet af de næste 4 år. 

 

Tabel 2. Antal laktationer og dyr samt gennemsnitligt tørstof indtag I kilo, genetisk spredning, arvbarhed og gentagelighed I alle 

lande og I hvert individuelt sted og land (de Haas pers comm 2013). 

Sted, Land Laktationer Dyr Gns Spredning Arvbarhed Gentagelighed 

Køer             

Alle lande 10701 6953 19.7 1.13 0.34 (0.03) 0.66 (0.01) 

Canada 411 202 22.2 1.01 0.19 (0.14) 0.46 (0.06) 

Danmark 668 363 22.1 1.48 0.52 (0.12) 0.62 (0.04) 

Tyskland 1141 1095 20.2 0.64 0.08 (0.06) 0.84 (0.05) 

Iowa, USA 398 398 23.5 1.48 0.41 (0.14)   

Irland 1677 827 16.7 0.88 0.41 (0.10) 0.64 (0.02) 

Holland 2956 2241 21.4 1.15 0.39 (0.05) 0.54 (0.03) 

England 2840 1277 17.4 1.07 0.31 (0.06) 0.72 (0.02) 

Wisconsin, USA 507 447 25.3 0.61 0.11 (0.14) 0.68 (0.07) 

Australien 103 103 15.6       

Kvier             

Australien    843 8.3 0.77 0.20 (0.11)   

New Zealand   941 7.6 0.66 0.34 (0.12)   



Som tidligere nævnt er genomisk selektion et stærkt værktøj som vil kunne bruges til at få højere 

sikkerheder på de prædiktererede avlsværdier for eksempel for en egenskab som fodereffektivitet. Verbyla 

et al., 2010 viste på et datasæt med 527 dyr at sikkerheden på de genomiske avlsværdier for energibalance 

var næssten dobbelt så høje som de var på en ren afstamningsbaseret evaluering.  

 

Avlsplaner for kvæg 

Udledning af drivhusgasser, som f.eks. metan, har pt. ikke en markedsværdi og derfor ikke en økonomisk 

værdi i avlsmålet (Boichard and Brochard, 2012). Dette kan dog ændres på sigt, hvis det fra politisk side 

besluttes, at udledningen af drivhusgasser skal pålægges en afgift (Gerber et al., 2010). Cottle et al. (2011) 

undersøgte vha. selektionsindeksteori, om metanproduktion og foderoptagelse vil blive brugt som 

selektionskriterier i et fremtidigt avlsprogram for merinofår, hvis det bliver lettere at måle disse 

egenskaber. Det blev desuden undersøgt hvilken pris på kulstofudledning, der er nødvendig for at reducere 

den årlige metanproduktion med 1 %. Korrelationerne mellem metanproduktion og 

produktionsegenskaberne kendes ikke, men de forventes at være positive. Metanproduktionen vil 

fortsætte med at stige som et resultat af selektion, indtil prisen på kulstofudledning er højere end 150 

australske dollars pr. ton CO2-ækvivalent, og en kulstofudledningspris på 418 australske dollars pr. ton CO2-

ækvivalent er nødvendig for at sænke metanproduktionen med 1 %. Cottle et al. (2011) vurderer, at det er 

usandsynligt, at prisen på kulstofudledning vil blive så høj. Selv om udledningen af drivhusgasser ikke 

har/får en traditionel økonomisk værdi, vil den sandsynligvis have en ”non-marked”-værdi, idet 

kvægbrugets evne til at reducere påvirkningen af det omgivende miljø vil få betydning for erhvervets 

mulighed for at opnå social accept (Boichard and Brochard, 2012). 

 

Hvis udledningen af drivhusgasser fra kvægstalde skal reduceres, er det nødvendigt at målrette indsatsen 

på flere områder. Boichard and Brochard (2012) foreslår, at kvægbrugserhvervene i i-landene først og 

fremmest gør en indsats for at forbedre køernes overlevelse og holdbarhed, således at antallet af 

udsætterkøer og ikke-produktive dyr kan reduceres. Den negative effekt af bedre holdbarhed på 

generationsintervallet og dermed den årlige genetiske fremgang for alle egenskaber bør dog tages med i 

betragtningen (Cottle et al., 2011). Wall et al. (2010) påpeger, at avl for bedre produktivitet og effektivitet 

vil bidrage til at mindske udledningen på to måder: (1) højere produktivitet fører generelt til højere 

bruttoeffektivitet (dvs. evnen til at omdanne foder til fødevarer), idet effekten af køernes 

vedligeholdelsesbehov ”fortyndes”, og (2) et givet produktionsniveau kan opnås med færre højtydende 

køer. Den første måde eksemplificeres ved, at køerne fra Langhill forsøgscenter, der er selekterede for 

maksimal produktion af kg fedt og protein, har 17 % højere mælkeydelse pr. laktation, 14 % højere 



bruttoeffektivitet og producerer 21 % mindre metan pr. kg mælk end køerne i kontrolgruppen (Wall, 2010). 

Resultaterne fra Langhill viste endvidere, at køerne i den selekterede gruppe opnår en højere effektivitet 

ved at bruge kropsreserver til mælkeproduktion. Dette vil muligvis have en negativ effekt på de funktionelle 

egenskaber, som f.eks. sundhed, frugtbarhed og holdbarhed. En anden måde at forbedre effektiviteten på 

er ved at mindske residual feed intake. Herd et al. (2008) fandt i en undersøgelse af Angus, at kvæg 

selekteret for lav residual feed intake efter to generationer producerede 15 % mindre metan pr. dag end 

kvæg selekteret for høj residual feed intake. De to grupper af kvæg havde ikke forskellig tilvækst, og selvom 

forskellen i metanproduktion pr. kg tørstofoptagelse var lille (1,3 %), var forskellen i metanproduktion pr. 

kg tilvækst forholdsvis stor (16 %). Den nationale udledning af drivhusgasser vil ikke ændre sig, hvis en evt. 

forbedring i udledningen af drivhusgasser (f.eks. metanproduktion pr. kg mælk) kun stammer fra en højere 

mælkeydelse, og hvis incitamentet til at have færre køer, der producerer den samme mælkemængde, 

forsvinder (Arthur, 2009). Dette kunne blive aktuelt, hvis den nationale mælkekvote falder bort. 

 

Andre arter 

Fodereffektivitet er en integreret del af avlsmålet hos både svin og fjerkræ. Det skyldes til dels strukturen i 

avlsarbejdet hvor man i højere grad arbejder med en avlskerne hvor man slagter slutproduktet eller 

opsamler æggene, som er krydsninger af avlsdyrene. Det skyldes også at man sammenlignet med kvæg har 

en væsentlig mindre udgift forbundet med målingen af fodereffektivitet for hvert enkelt dyr, og at 

fænotypen er mere simpel i og med man kun ser på et dyr i vækst og ikke som ved kvæg ser på et 

lakterende dyr med en kødproduktion/vægtændring.  

I fjerkræ har man undersøgt den genetiske bagrund fosforudnyttelse (h2=0.09) og dens sammenhæng til 

fodereffektivitet (-0,44) og kropsvægt (-0,52) i et studie af 1004 kyllinger (Zhang et al., 2003). Lignende 

resultater er fundet i et andet studie af slagtekyllingers calciumudnyttelse, som også bekræfter de 

ovenstående resultater for fosforudnyttelse (Ankra-Badu et al., 2010). Disse resultater har ikke givet 

anledning til at selektere for forbedret fosfor- eller calciumudnyttelse hos fjerkræ. Så vidt vides er 

udnyttelse af enkeltmineraler eller foderstoffer ikke inkluderet i avlsmålet hos nogen arter på nuværende 

tidspunkt. 

 

Status og nye tiltag 

Ressource- og miljø effektivitet hos husdyr er områder som har forskningsmæssigt og politisk bevågenhed i 

øjeblikket. Udnyttelse af den genetiske variation med henblik på selektion vil være et af de redskaber der 

skal bruges for at forbedre disse egenskaber i fremtiden. Der pågår betragtelige forskningsaktiviteter 

indenfor nogle områder af dette felt i øjeblikket rundt om i verden, og i Danmark er vi også aktive og 



centrale spillere. Det gælder især området metanudledning fra malkekvæg og fodereffektivitet hos 

malkekvæg, svin og mink. Indenfor malkekvæg lægges der op til fælles strategier og samarbejde på tværs af 

landegrænser for at samle den viden og den datamængde der er til rådighed for at opnå bedre og mere 

sikre resultater. 

 

Først for ganske nyligt er der fremkommet genetiske resultater for egenskaben metanudledning fra 

drøvtyggere. Resultaterne viser at metanudledning er under genetisk kontrol med an arvbarhed på omkring 

0,2, men disse resultater er stadig behæftet med stor usikkerhed og skal genberegnes på større datasæt. 

Det samme gælder den genetiske korrelation til mælkeydelse på -0,44 ligesom den genetiske korrelation til 

andre egenskaber skal beregnes. Egenskabens økonomiske værdi skal fastsættes og være større end 0 hvis 

det skal være muligt at ændres drøvtyggeres metanudledning. Den økonomiske værdi kan enten komme 

via en afgift på metanudledning eller via en gunstig sammenhæng til foderudnyttelse. 

 

Et af de områder som vil kunne bringe nyt lys over dette område er metagenomics hvor mikrobielle 

samfund analyseres. Det kunne være fra vomvæske fra drøvtyggere eller gødningsprøver fra alle arter (Ross 

et al., 2012).  Disse mikrobielle samfund udtrykker dyrenes fordøjelse/effektivitet er under værtsindflydelse 

og det vil derfor formentlig være muligt at selektere for ændret mikrobiel sammensætning og dermed 

forbedre ressource og miljøeffektivitet. Vi ved at nogle mikrober (Archea) er direkte metandannende og 

kunne deres tilstedeværelse sænkes gennem selektion vil det have en direkte effekt på kvægets 

metanudledning (Hook et al., 2010). Dette område er ret nyt, men også her vil de første resultater komme i 

løbet af de næste 2-3 år i Danmark.  
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