
Baggrund
Metan er en drivhusgas, som er ca. 28 gange 
værre end CO2 for klimaet. Det skyldes blandt 
andet tab af enterisk metan (fra drøvtygning), 
idet en enkelt ko kan udlede ca. 600 L/ dag, 
men der tabes desuden både metan og kvæl-
stof via urin og fæces. 

Økologer kan ikke anvende kemiske produkter 
som f.eks. stoffet ’3NOP’ (nitrat-forbindelse) i 
foder til drøvtyggere med henblik på at hæmme 
metandannende mikroorganismer. 
   

Formål
Det primære formål er at udvikle et nyt fod-
eradditiv som et vigtigt klimatiltag for økolo-
giske kvægproducenter for at kunne reducere 
den enteriske metanproduktion hos malkekøer 
med 30%. Dette forventes opnået gennem 
tilsætning af planteekstrakter fra økologisk dyr-
ket pil og hamp, som er planter med et højt ind-
hold af kondenserede tanniner, der hæmmer 
metanogene mikroorganismer. Produkterne 
screenes in vitro, hvorefter de mest effektive 
ekstrakter eller kombination af disse indgår i 
forskningsforløb med emissionsmålinger i kli-
makamre med levende køer - og senere hos en 
mindre gruppe dyr under praksisnære forhold.

Projektet trin for trin

• Screening af pile- og hampesorter med hen-
blik på at finde optimalt udbytte af kondens-
erede tanniner fra sorter, der er velegnede 
til dyrkning og bioraffinering i DK 

• Test af mekanisk/termisk ekstraktion og evt.   
tørring/pelletering/knusning af restprodukt 

• Screening af planteekstrakter i in vitro  
fermenteringsmodel, hvorefter metan- 
dannelsen måles i forhold til kontrol. De 
mest effektive planteekstrakter udvælges  
til fordringsforsøg med malkekøer

• Fodringsforsøg med fistulerede køer med/
uden mest effektive foderadditiver og efter-
følgende i større besætning

ECOCO2W

Mindre metan fra køer
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