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Kilde: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030
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Enterisk metan-udledning pr. kg mælk reduceret med 20 % siden 1990



Produktionsafgiftsfonde (MAF/KAF) bidrager med 100 mio. årligt
- Eksempler på MAF Klima- og bæredygtighedsprojekter

AU: Reduceret klimaaftryk på ko- og 
bedriftsniveau. Formålet er via en 
betydelig forskningsindsats at bidrage til 
en mere bæredygtig mælkeproduktion. I 
projektet testes ekstreme foderrationer 
og nye fodertilsætninger ”som midler til 
en væsentlig nedsættelse af udledningen 
af metan fra kvæg. 

Samlet indsat fra fonden over 5 år: 
23,6 mio. kr.

AU: Reduceret metanproduktion
med optimeret produktion. Formålet 
er at anvise strategier til reduktion af 
metan fra malkekøer med op til 50 % ved 
test af fodertilsætninger, der hæmmer 
vommens metanproducerende
organismer, herunder fremtidige 
avlsprogrammer for kvæg med reduceret 
metanudledning. 

Samlet indsats fra fonden over 5 år: 
15,5 mio. kr.

AU: Høj kvælstofudnyttelse ved 
fasefodring med protein. Formålet er 
at opnå øget kvælstofudnyttelse, mindre 
udledning af ammoniak og lattergas 
højere mælkeydelse og mindre udledning 
af næringsstoffer ved at fasefodre med 
protein gennem laktationsperioden. 

Samlet indsats fra fonden over 4 år: 6,0 
mio. kr.

SEGES: Klimastald til malkekøer. 
Formålet er at udvikle og teste metoder til 
at opsamle metan fra kvægstalde. 

Samlet indsats fra fonden over 2 år: 
4,7 mio. kr.

SEGES: Identifikation af kilder til 
ammoniakemission i kvægstalde. 
Formålet er at bestemme ammoniak-
udledningen fra gyllebeholdere og 
optimere gyllesuringsteknologien for at 
øge ammoniakreduktionen. 

Samlet indsat fra fonden over 2 år: 
1,3 mio. kr.

SEGES: Reduktion og opsamling af 
ammoniak fra kvægstalde. Formålet 
er at udvikle og teste metoder til at 
reducere udledningen af ammoniak fra 
gødning i kvægstalde samt metoder til at 
opsamle luft med høj koncentration af 
ammoniak. 

Samlet indsats fra fonden over 3 år: 
1,4 mio. kr.

SEGES: Måling og reduktion af metan 
i praksis. Formålet er at gøre 
mælkeproducenterne klar til at 
implementere metan-reducerende 
fodertilsætninger og udvikle nye 
fodringsstrategier. 

Samlet indsats fra fonden over 4 år: 
5,1 mio. kr.

SEGES: Avl med fokus på klima og 
dyrevelfærd. Formålet er at udvikle 
avlsredskaber som kan udvælge køer og 
insemineringstyre med de bedste genetiske 
egenskaber for klimapåvirkning og 
dyrevelfærd. 

Samlet indsats for fonden over 3 år: 
3,9 mio. kr.



Frivillig aftale om reduktion af råprotein til køer
- Mål og status pr. 31. juli 2022
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Virkemidler til reduktion af råprotein: DMS

• I foderplan og foderkontrol i 
DMS er der implementeret en 
maks. grænse for råprotein på 
170 g/kg TS

• Overskrides denne grænse 
markeres det tydeligt med 
rødt

• PBV normen (protein balance 
i vommen) er også sænket fra 
40 til 20 g/kg TS. 40 er 
NorFors anbefaling 



Virkemidler til reduktion af råprotein: Kommunikation
Eksempler fra SEGES Innovations Projekt ”Max 17 %”



Kalvens dag




