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Geitemelkproduksjon på norske ressurser
(Ernæring, klima og miljø)

Av
Odd Magne Harstad

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 



Er  drøvtyggerne roten til alle miljøproblemene ?

Hva med geita ?



Jordbruk-2017:
- 4,5 mill tonn CO2-ekv
- Dvs 8,5 %
- Endring fra 1990:-4 %

Innenlandske utslipp av klimagasser, etter kilde (SSB, 2018)



Klimagasser
Klimagassser, gasser som påvirker 
klimaet  ved å virke inn på jordens 
og atmosfærens strålingsbalanse

Klimagasser fra jordbruket:
- CO2, Karbondioksid
- CH4, metan
- N2O, lystgass

Klimagasser

CO2 ekvivalenter:
CO2 =      1
CH4 =    25
N2O = 298



De viktigste klimagassene
CH4

- Enterisk (fra fordøyelsen)
- Fra gjødsel
N2O
- Husdyrgjødsel
- Kunstgjødsel
CO2

- Dyrking av jord – ikke med i utslippsregnskapet
- Bruk av fossilt drivstoff – belastet transportsektoren
- Halmbrenning, kalk etc - bare små mengder



Kilder til klimagasser fra jordbruket - nasjonalt regnskap

Klimagasser fra dyret:
- Metan fra fordøyelsen (drøvtyggere)
- Metan fra husdyrrom/lagring av
husdyrgjødsel 

- Lystgass fra lagring av husdyrgjødsel

Klimagasser fra fôrproduksjon i 
Norge:
- Lystgass fra bruk av husdyrgjødsel
- Lystgass fra bruk av kunstgjødsel
- Lystgass fra avrenning, nedfall,

planterester etc

Nasjonalt 
utslipp
under 
jordbruk

CH4



Kilder til klimagasser fra jordbruket
Nasjonalt utslipp under jordbruk

+
- Fossilt drivstoff, oppvarming etc
- Produksjon av mineralgjødsel, plantevernmidler etc
- Fôrproduksjon i utlandet og arealbruksendring
- Transport og prosessering av fôr
=  Fram til produktet leveres fra gården

(=gårdsmodell)
+
Transport, prosessering, pakking, salg av produkter
+ matavfall
= Livsløpsverdi (livsløpsanalyse = LCA)



Metan (CH4 ) fra fordøyelsen

Begrenset 
fermentering
Hesten !

CH4 blir dannet under 
fermenteringen av fôr
i vomma.

Hva er det som skjer?



Metan

Metan, CH4:

- Metan fra fordøyelsen

CH4 fra husdyrgjødsel
Oksygenfritt miljø

Lagringsmåte  har 
stor betydning

CH4



Tabell 5. Klimagasser1 gruppert på dyregruppe og kilde i 2017 (SSB, 2018) 

Dyrekategori CO2 ekv 
1000 tonn 

% av sum 
husdyr 

                Fordeling, % 
CH4            N2O 

Melkekyr 1146 34 80 20 
Ammekyr 295 9 74 24 
Ungdyr 1023 31 80 20 
Sau 529 16 82 18 
Geit 24 1 76 24 
Storfe og småfe (drøvtyggere) 3017 74   
Rein 84 3 91 9 
Hest 63 2 58 42 
Fjørfe 49 1 25 75 
Gris 123 4 25 75 
Pelsdyr 8 < 1   
Hjort 4 < 1   
Sum husdyr 3348    
Utslipp ikke fordelt på husdyr  
(dyrking av myrjord, kunstgjødsel,  
kalk, planterester  etc) 

 
1107 

 
 

  

Sum utslipp 4455    
1 Innbefatter også CH4 og N2O fra gjødsel (lagring, spredning, beite) 



Er er

Bør geita « gå under radaren» i arbeidet med å 
gjøre matproduksjonen mer bærekraftig? 



Hva betyr bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon: « Produksjon som dekker dagens 
behov av mat uten å redusere muligheten for de kommende 
generasjoner til å produsere nok mat for seg»

Nok mat

Klimagasser
Biologisk mangfold
Andre miljøpåvirkninger 

Kriterier:



 

Bør geita « gå under radaren» i arbeidet med å 
gjøre matproduksjonen mer bærekraftig?

1. Tiltak på geita vil slå marginalt ut på utslipp av klimagasser fra 
jordbruket

2. Arbeidet med å gjøre geitemjølkproduksjonen mer  
bærekraftig er viktig for næringa selv: 
- Utslipp av klimagasser 
- Bruk av norske fôrressurser              
- Biologisk mangfold 

VViktig for legitimiteten til næringa.



Klimakutt i jordbruket

Statens krav:
Reduksjon med 5 millioner tonn 
CO2 ekv i periode 2021-2030
Basisår: 2005

Nationen, 4. februar 2019



Klimaavtale

Jordbruket (inkl forbruksendringer) skal 
redusere utslippene av klimagasser med 5 
mill tonn CO2 ekv i perioden 2021 – 2030 



Klimagasser- kilder (kg CO2eq /kg fett og protein korrigert mjølk (FPCM) 
and kg CO2eq / slaktevekt (SL) (Bonesmo et al., 2013)

kg CO2eq /kg FPCM kg CO2eq /kg SL okser
Middel [min, maks] Middel [min, maks]

Sum klimagasser 1.02 [0.82, 1.36] 17.25 [11,75, 22.90]

Enterisk - CH4 0.39 [0.36, 0.45] 6.84 [4.12, 8.06]

Gjødsel- CH4 ,N2O 0.18 [0.13, 0.23] 2.98 [2.21, 3.59]

Jord- N2O 0.21 [0.11, 0.41] 3.08 [0.29, 6.78]

Karbonbalanse - jord -0.03 [-0.14, 0.10] -0.51 [-1.64, 1.45]

Innkjøpt bygg 0.06 [0.00, 0.13] 1.26 [0.00, 4.11]

Innkjøpt soya 0.09 [0.00, 0.17] 1.88 [0.00, 5.22]

Energi- indirekte 0.07 [0.01, 0.14] 0.97 [0.09, 1.99]

Energi- direkte 0.05 [0.01, 0.11] 0.75 [0.19, 1.45]



(14. januar)

Tiltak som påvirker utslippet av klimagasser fra dyra
Fôring

Driftsopplegg/management

Geit ?

Avl



Tiltak som påvirker utslippet av klimagasser fra dyra

1. Faktorer som virker direkte på produksjonen av CH4 og 
N2O

2. Faktorer som virker indirekte via andre måter enn selve
produksjonen av klimagassene



Direkte faktorer som påvirker utslipp av klimagasser

CH4 fra fordøyelsen:
- Rasjonssammensetning
- Høstetidspunkt for grovfôr
- Grovfôr-botanisk sammensetning?
- Surfôr- gjæringsintensitet/-mønster?
- Innhold av fett
- Tilsetningsstoffer

Nitrogen (N) i avføring/urin

Lystgass (N2O)
Faktorer:
- Nitrogen i fôr
- Utnyttelsen av N

SNL



Tidlig høstetidspunkt av gras vs utslipp av klimagasser:

Direkte reduserende 
effekt ?

Betydelig indirekte reduserende 
effekt via høyere ytelse

CH4 fra fordøyelsen vs fett i fôret –utilsikta virkninger:

- Kan redusere fordøyeligheten av fôret
- Kan påvirke fettsyresammensetningen av

mjølk i uheldig retning
- Kan medføre smaksfeil

Optimalt nivå?

Geita tåler mer fett enn kua 
uten negative virkninger



Enterisk CH4 vs spesielle tilsetningsstoffer

Metodikkvurderinger:
- In vitro vs in vivo

- Kortvarige vs langvarige forsøk

Mikrobepopulasjonen kan tilpasse seg



Enterisk CH4 vs essensielle oljer

Essensielle oljer
- Planteekstrakter
- Antimikrobielle egenskaper

Agolin Ruminant (består av essensielle oljer)

Andre produkter basert på essensielle oljer?



3- Nitroxypropanol (3-NOP)

Virkningsmekanisme:
Blokerer det siste steget i dannelsen av CH4

(metanogenesen)

Resultater:
- Stor reduserende effekt på CH4 over tid 

(30-60% reduksjon)
- Må tilføres «kontinuerlig»
- Videre undersøkelser pågår

- Blir nå testet ut under norske forhold på storfe



Indirekte faktorer som påvirker utslipp av klimagasser

Indirekte faktorer- faktorer som påvirker 
forbruket av fôr/enhet produkt (eks.):
- Alder  ved 1. kjeing
- kjeing- intervall
- Antall laktasjoner
- Sykdom og fruktbarhet
- Ytelsesnivå 



Ytelse vs utslipp av  klimagasser pr enhet produkt

Gerber et al., 2011

«Uttynning» av klimagasser
fra vedlikeholdsfôret

Ved fast kvote:
Økt ytelse pr geit

Færre geiter

Lavere klimaavtrykk pr kg mjølk

Bærekraft dreier seg om langt mer….
- Bruk av norske fôrressurser vs import?
- Beiting vs biologisk mangfold 
- Beiting vs albedoeffekt



Hva er optimalt ytelsesnivå?

500 – 1000 kg/ geit ?
Med økt ytelse – færre dyr

Mer kraftfôr, og større 
andel importert

Mindre norske fôrressurser
Mindre beiting

Bærekraftig?



Geita er viktig for å opprettholde biologisk mangfold

«Rundt 50 prosent av de truede artene på Norsk rødliste for 
arter i 2015 knyttes til kulturlandskap og åpent lavland. Tiltak 
som økt slått og beitebruk har stor effekt for å opprettholde 
viktige naturtyper i jordbruket som slåtteeng og kystlynghei».



Klimasmart landbruk



«Klimasmart landbruk»- klimakalkulatorer

klimakalkulatorer for beregninger av klimagassutslipp:
1. Planteproduksjoner
2. Husdyrproduksjoner
- Kombinert mjølk-/kjøttproduksjon ku
- Spesialisert kjøttproduksjon (ammeku)
- Kjøttproduksjon svin
- Kjøttproduksjon sau (under utvikling)  

Geit:
Foreløpig brukes bare konstanter (den enkleste formen for 
rapportering)



Utmarksbeite vs innmark

Y. Rekdal

= ensartet og 
godt definert  

= relativt 
ensartet og 
godt definert  

Y. Rekdal

Stor variasjon i tilgang på planter og 
næringsverdi:
- Gjennom sesongen
- Mellom geografiske områder

Utfordrende å komme fram 
til representative 
utslippsfaktorer

Store kunnskapshull:
- Beitepreferanser?
- Kjemisk sammensetning/fordøyelighet

av beiteplantene
- Variasjoner gjennom sesongen

NSG



Utmarksbeite vs innmark – andre forhold

Karbonbinding i 
jord

Albedoeffekt



Konsekvensene av et norsk EAT-scenario 
for vår landbaserte matproduksjon



Sammensetningen av vår diett (norsk+ import) på 
energibasis -2017 (Helsedirektoratet, 2019).

2/3
Vegetabilske matvarer

1/3
Animalske matvarer



Selvforsyningsgrad av matvarer på energibasis
(Helsedirektoratet, 2019)

Selvforsyningsgrad = 50% når 
fôrimporten ikke regnes med 



Hva produserer vi i Norge?

Mjølk og mjølkeprodukter
(40 % av matenergien
produsert i Norge)

Kjøtt- og kjøttprodukter + 
egg (30 % av matenergien 
produsert i Norge):+

𝟏𝟏𝟎𝟎 − 𝟒𝟒𝟎𝟎% ~ 𝟐𝟐% < 𝟏𝟏𝟏~𝟔𝟔 − 𝟕𝟕%

~ 2/3

~ 1/3

Energibasis

«Selvforsynt»

Høg import, men 
dyrkingen kan økes 



Naturgrunnlaget for matproduksjon (NIBIO)

Gras og fôrkorn

Matvekster

Klimasoner

Derfor står husdyrproduksjonene så sterkt

Er de bærekraftige?
EAT-Lancet rapporten sier Nei



EAT-dietten vs dagens kosthold

Konklusjon:
Matvarer vi kan produsere nok av skal erstattes med  
matvarer vi må importere mye eller alt av.

EAT-dietten angir:
Gjennomsnittsdiett (01 - maksverdi)
1 Minimumsverdi av grønnsaker, frukt/bær, nøtter og umetta oljer

Matvaregruppe Endring
Korn/kornvarer +
Mjølk/mjølkeprodukter - -
Sau-, storfe- og svinekjøtt - - -
Fjørfekjøtt 0, ++
Grønnsaker, frukt og bær ++
Belgvekster og nøtter +++
Planteoljer +++



EAT-Lancet rapporten hevder disse 
kostholdsendringene er nødvendige for å:
- Øke matproduksjonen globalt
- Redusere utslippet av klimagasser
- Opprettholde det biologiske 

mangfoldet

Stemmer dette under norske forhold?



Konsekvensene av et norsk EAT-scenario på vår matproduksjon

1. EAT – vegan diett
2. EAT - gjennomsnittsdiett
3. EAT –diett med maks innslag 

av husdyrprodukter

Arealbruk i 2050:

Befolkning i Norge i 2050: 6,510 mill



Arealfordeling - status

(SSB, 2018)

Arealfordeling Mill daa Andel
Grasareal 6,5 2/3
Åkervekster
Korn = 2,870

3,3 1/3

Sum 9,8 Viktig å 
utnytte best 
mulig



Antall 
i dag

Antall i 
2050

Mjølkekyr 220 tusen - 70%
Ammekyr 90 tusen - 100 %
Vinterfôra sauer 1.1 million - 93% 
Melkegeiter 34 tusen - 100%
Purker 90 tusen - 80 %

EAT-gjennomsnittsdietten - antall drøvtyggere og svin

Hva blir konsekvensene ?

?
Påvirkes av 
landbrukspolitikken



Norsk EAT- scenario - arealutnyttelse

Gras-
areal

Åker-
vekster

Areal i dag, mill daa 6,5 3,3
Arealer i drift - 2050:
Vegandiett 0 4/5
Gjennomsnittsdietten 1/5 4/5
Maks husdyr-produkter 1/3 9/10

Konklusjon:
Mer enn 2/3 av grasareal blir overflødig i 2050
+ mesteparten av utmarksbeite

Det er bare drøvtyggerne som kan utnytte grasarealene til å produsere mat!



Norsk EAT- scenario - norsk matproduksjon

Matproduksjon blir konsentrert til de klimatisk beste jordbruksområdene 

Oskar Puschmann , NIBIO og Anders Beer Wilse

Klimagasser?

NSG



Hva betyr bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon: « Produksjon som dekker dagens 
behov av mat uten å redusere muligheten for de kommende 
generasjoner til å produsere nok mat for seg»

Nok mat

Klimagasser
Biologisk mangfold
Andre miljøeffekter

Kriterier:



Nok mat i 2050?
Globalt : 9 milliarder munner å mette i 2050

Kan vi la være å produsere mat på 4-7 mill daa 
jordbruksjord i Norge?



Kjøttproduksjon- klimaavtrykk

« Kjøttkutt for å redde klimaet»

Samme mengden som EATs
gjennomsnittsdiett utgjør for summen av 
sau-, storfe- og svinekjøtt ( 26-27 000 
tonn/år)

Mengden av kjøttprodukter i hund- og 
kattematen 
(20 - 25 000 tonn/år) 
Tilsvarer nesten



EAT-dietten vs biologisk mangfold under norske forhold

«Rundt 50 prosent av de truede artene på Norsk rødliste for 
arter i 2015 knyttes til kulturlandskap og åpent lavland. Tiltak 
som økt slått og beitebruk har stor effekt for å opprettholde 
viktige naturtyper i jordbruket som slåtteeng og kystlynghei».

EAT dietten- langt mindre slått og beitebruken blir borte

Mindre artsmangfold
Mindre albedoeffekt

Øker drivhuseffektenOskar Puschmann , NIBIO og Anders Beer Wilse



NTB, 23. april 2019

EAT-dietten-trussel mot biologisk mangfold i Norge



Kronikk Aftenposten, 11. juni 2018

Er det bare å håpe på at dette «går over» ?

Ulltveit-Moe i Kapital, 13 juni 2019
« Om Norge skal få gjort noe med klimakrisen, 
bør bøndene slutte med husdyr og begynne å 
dyrke korn, frukt og grønt»



2050- det vil dreie seg om å utnytte ressursene !

Vi må utnytte både åkervekstarealene 
og grasarealene



Konklusjon

Geitemjølkproduksjonen er bærekraftige
forutsatt et fôrgrunnlag med liten andel 
«menneskemat». Geita står i en særstilling 
både fordi den er effektive til å foredle 
fôrressurser uten alternativ verdi og fordi den 
effektivt kan bidra til å opprettholde 
kulturlandskapet og artsmangfoldet i naturen.
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