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Effekt af fedt på metanudskillelsen 
hos kvier
Undersøgelser tyder på, at metanudskillelsen fra kvieopdræt kan reduceres ved tilskud af fedt i fo-
deret. Det viser de foreløbige resultater fra et projekt på KFC, som fokuserer på effekten af at tildele 
mindre protein og mere fedt til kvier.

Ved opdræt af kvier skal der tages 
hensyn til kviernes tilvækst; deres 
senere egenskaber for mælke-
ydelse, samt til deres påvirkning af 
miljø og klima. I projektet ”Miljø-
venlige fodringsstrategier til kvier”, 
som er aktuelt på Kvægbrugets 
Forsøgscenter, prøver vi, om en 
mindsket proteintildeling, kombi-
neret med en øget fedttildeling, 
kan mindske metanudskillelsen 
(samtidig med, at tilvæksten er 
tilstrækkelig). Vi vil senere følge 
køernes ydelse, når kvierne har 
kælvet.

Mindre protein og mere 
fedt i foderet
Seksten af kvierne i forsøget fik 
deres metanudskillelse målt, da de 
vejede cirka 300 kg. Målingerne 
foregik i metankamrene på AU-
Foulum. Kvierne var fordelt på to 
grupper:
en kontrol gruppe (PRAKSIS) og 
en gruppe, hvor proteinindholdet 
var sænket og fedtindholdet øget 
(MILJØ). 

Grovfoderet var kløvergræsensi-
lage, majsensilage og vårbyghalm. 

Som proteintilskud blev der i 
PRAKSIS anvendt rapsskrå, medens 
der i MILJØ blev anvendt rapsfrø. 
Indholdet af råfedt var 30 og 47 g/
kg tørstof, råprotein 130 og 108 g/
kg tørstof og NDF 487 og 492 g/
kg tørstof for henholdsvis PRAKSIS 
og MILJØ. 

Foderoptagelsen på MILJØ var 
13 % lavere end på PRAKSIS på 
tørstofbasis (tabel) i den periode, 
hvor metanudskillelsen blev målt. 
Reduktionen i optagelsen af brut-
toenergi på MILJØ var lidt mindre 
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Selvom forsøget ikke viste en 
statistisk sikker nedgang i tabet 
af energi i metan (som andel af 
bruttoenergi), var der de samme 
tendenser til reduceret metanud-
skillelse ved tilskud af fedt i 
foderet, (som er observeret i forsøg 
med malkekøer) selv med en relativ 
lille forskel i de to foderblandingers 
fedtindhold. 

Undersøgelserne tyder således på, 
at metanudskillselsen fra kvieop-
dræt kan reduceres med tilskud 
af fedt i foderet. I de nationale 
opgørelser anvendes et energitab 
5,94 % af bruttoenergien, hvilket 
er lavere end det, der blev målt i 
dette forsøg. Hvad der var årsagen 
til det højere tab i dette forsøg 
vides ikke med sikkerhed. En del 
af forklaringen kan være den høje 
andel af halm i begge rationer, som 

(10 %) end på tørstofbais, da 
energiindholdet pr. kg tørstof i 
MILJØ var øget lidt pga. det øgede 
fedtindhold. Tilvæksten for kvierne 
er endnu ikke opgjort.

Lavere metanudskillelse 
med tilskud af fedt
Metanudskillelsen var henholdsvis 
172 og 201 l pr. kvie for MILJØ og 
PRAKSIS. Når metanudskillelsen 
blev gjort op, i forhold til indtaget 
af tørstof, var der ingen forskel 
mellem de to behandlinger. Dette 
skyldes det lavere tørstofoptag på 
MILJØ sammenlignet med PRAK-
SIS. Hvis metanudskillelsen opgøres 
som energitab, i forhold til indta-
get af bruttoenergi, var tabet 6 % 
lavere på MILJØ (6,5 % af brutto-
energi) end på PRAKSIS (6,9 % af 
bruttoenergi) (tabel).
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blev anvendt for at styre energiop-
tagelsen pga. ad libitum fodring. 
Indholdet af fiberrige fodermidler 
(f.eks. halm) vil øge metanudskillel-
sen, mens stivelsesholdige foder-
midler (f.eks. byg og hvede) vil 
mindske den. Der er behov for at 
måle på et bredere udsnit af kvier 
og foderrationer for at kunne give 
et bedre bud på, hvad den reelle 
metanudskillelse er hos kvierne.

Praksis Miljø P-værdi

Kviernes vægt [kg] 286 291 0,80

Foderoptagelse/dag Tørstof [kg] 6,3 5,5 0,08

Brutto energi [MJ] 116 104 0,14

Metanudskillelse liter/dag 201 172 0,04

liter/kg tørstof 32,0 31,2 0,34

CH4 energi, % af 

optaget bruttoenergi
6,9 6,5 0,08
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