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Sammanfattning 

 
 
Undersökningar visar att idisslare ansvarar för 15% av världens metanutsläpp som signifikant 
bidrar till den globala uppvärmningen. Under sista tiden har, enligt forskarna 
metanutsläppet ökat markant. Många undersökningar utförs främst för att hitta en lämplig 
metod för att reducera mängden metangas som produceras av idisslare. Min studie består 
av data från fem biffko- och fem mjölkko-undersökningar i publicerade vetenskapliga artiklar 
från 1997 till 2008. Syftet med min studie var att visa att det är olikheter i typ av diet och av 
foderadditiv som påverkar mängden metangas som kor producerar. Min analys har visat att 
fiberrika foder som t.ex. gräs bildar mer metan än proteinrika foder. Det har visat sig att 
olika ärtväxter som alfalfagräs kan minska metanutsläpp med 10 %. Av foderadditiv kan 
solrosolja, tanniner samt visa jonoforer som monensin minska metanutsläpp. Detta kan ha 
stor betydelse för kommersiella foderhagar som redan tillämpar olika foderadditiv som 
skulle minska metanutsläpp. 
 
 

Abstract  
 

 

Research shows that ruminants are responsible for 15% of global methane emissions that 
scientists believe significantly contribute to global warming. In recent times, according to the 
researchers, methane emissions have increased markedly. Much research has been carried 
out, mainly to find a suitable method to reduce amount of methane produced by them. My 
study consists of five beef- and five dairy data sets from ten scientific articles published from 
1997 to 2008. The aim of this study was to show that differences in both dietary quality and 
additives to diets affect the level of methane emissions in cattle. A fiber-rich forage such as 
grass produces more methane than high-protein diets. It has been shown that legumes such 
as alfalfa grass can reduce methane emissions by 10%. Supplements such as sunflower oil, 
tannins and ionophore such as monensin can decrease methane emissions. These factors 
can have an important contribution toward methane reduction in commercial feedlot cattle 
diets that have already had various dietary supplements introduced.



 

 

Inledning 
 

 
Däggdjur och nästan alla djur saknar essentiella enzymer för att bryta ner cellulosa. Men en 
grupp av organismer, idisslare, kan bryta ner cellulosa till enkla sockerarter med hjälp av 
mikroorganismer. Efter att cellulosa har brutits ner, under anaeroba förhållanden 
fermenteras kolhydrater till flyktiga fettsyror: ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Vätejoner 
som produceras under fermenteringsprocessen ackumuleras aldrig i vommiljö eftersom 
dessa snabbt används i själva metanbildningen (Madigan et al., 2008). 
 

CO2 + 4 H2  → CH4 + 2 H2O 
(Moss et al., 2000) 

 
Som restprodukter bildas alltså de tre flyktiga fettsyrorna samt koldioxid och metan (Moss et 
al., 2000 ). 
Vid fiberrika foder eller grovfoder som t.ex. gräs bildas mer ättiksyra och smörsyra medan 
vid kraftrika foder bildas mer propionsyra. Vid bildning av smör- och ättiksyror bildas väte 
medan vid bildning av propionsyra förbrukas väte. Fiberrika foder bildar mer metan än 
kraftrika foder (Bertilsson & Emanuelson, 2007). 
 
Både fodrets kvalitet och kvantitet har tillsammans med djurens individuella prestation visat 
sig bestämma mängden energi som förloras genom metanproduktion (Crutzen et al., 1986). 
Energi som förloras i form av metan från nötkreatur varierar mellan 6% och 12% av totala 
energiintaget, (GEI – gross energy intake), (Johnson & Johnson, 1995). Enligt Beauchemin & 
McGinn (2006) beräknas att kor förlorar 6% av GEI i form av metan med undantag av 
feedlotkor som förlorar 3,5% av GEI som metan. I vilken omfattning en ko ska förlora energi 
beror på koras samt typ av föda och dess kvalitet (Crutzen et al., 1986). 
 
Kor börjar släppa ut metan genom rapning ca 4 veckor efter födelsen. Fermenteringens samt 
metanproduktionens nivå ökar snabbt under vommens utveckling (Crutzen et al.,1986). Ju 
mer dietens nedbrytning ökar desto mer ökar variationerna i metanförlust. Det är två 
faktorer som påverkar metanförlust: den första är balansen mellan mängden av kolhydrater 
som fermenteras och passagen i vommen. Den andra faktor reglerar vätetillgången och 
följande metanproduktion i proportion mot flyktiga fettsyror (VFA – volatile fatty acids) som 
är producerade. Propionsyra i proportion mot ättiksyra är ansvariga för mängden av metan 
som släpps ut. Om t.ex. alla kolhydrater bryts ner till ättiksyra och om det inte alls 
produceras propionsyra då skulle energi i form av metan förloras med 33%. I annat fall om 
förhållandet ättiksyra:propionsyra är 5, då skulle energi som förloras i form av metan bli 0% 
(Johnson & Johnson, 1995). 
 
Det är många faktorer som påverkar kornas metanutsläpp, som t.ex. klimatförhållanden, 
foderintagets nivå, typ av kolhydrat i dieten, foderomvandling (Johnson & Johnson, 1995).  
Typ av kolhydrat som fermenteras i vommen påverkar metanproduktionen. Kolhydrater som 
fermenteras i vommen påverkar metanproduktionen genom att påverka vommens pH samt 
mikrobiell population. Fermentering av cellväggsfiber leder till större proportion av ättik- och 
propionsyra och därmed högre metanutsläpp. Enligt Johnson & Johnson (1995) minskar 
metanproduktion ju högre mängd av kolhydrat, som fermenteras per dag. 



 

 

Det har visat sig att djuren skulle producera mer metan om fodret bestod mer av gräs än av 
ärtväxter (Primavesi et al., 2009). McCaughey et al.(1999) har visat att kor som utfodrades i 
olika förhållanden skilde sig i mängden av metangas som släpptes ut. Ett exempel i hans 
undersökning var att koras som utfodrades med enbart gräs producerade mer metangas än 
koras som utfodrades med alfalfagräs. Mängden metan som produceras av idisslare har visat 
sig vara lägre när djuren utfodras med proteinrika grovfoder och högre när djuren utfodras 
med råproteiner (Crutzen et al., 1986). 
 
Foderadditiv påverkar också kornas metanutsläpp. I vissa undersökningar minskade 
solrosolja avsevärt metanutsläpp (Beauchemin & McGinn, 2006). Jonoforer kan reducera 
metanutsläpp med 5–6 % genom att minska proportionen av ättik- och propionsyra och på 
detta sätt minska metanutsläpp (Johnson & Johnson, 1995). Jonoforer sådana som monensin 
har en mycket vanlig användning i komersiella foderhagar för att påverka intag, kontrollera 
svällning och förbättra fodereffektivitet. Antibiotikaliknande ämnen sådana som monensin, 
tenderar alltså att sänka CH4-utsläpp fastän i mindre utsträckning än solrosolja (Beauchemin 
& McGinn, 2006). 
Tanniner kan bindas till makromolekyler (proteiner, strukturella kolhydrater och stärkelse) 
och minska tillgängligheten för nedbrytning (Gisele de Oliviera et al., 2005). Tanniner skulle 
kunna associeras med ofördelaktiga verkningar som anti-närings faktor, som medför lågt 
torrsubstansintag och minskad smältning av protein och fiber. Verkningarna beror på 
tanninkoncentrationen i växten och även andra faktorer, sådana som vilket slag av tannin, 
djurart, fysiologisk status och dietsammansättning det är fråga om (Gisele de Oliviera et al., 
2005). 
 
Enligt McCaughey et al. (1999) står husdjur, främst kor, för 15% av världens metanutsläpp 
eller 74 Tg (1 Tg = 1012 g). Av detta ansvarar kor för 74% av metanutsläpp (Crutzen et al., 
1986).Idisslare kan producera mellan 250 och 500 l metan per dygn (Johnson & Johnson, 
1995). 
Syftet med denna uppsats var att se om olika typer av kor släpper ut olika mängder av 

metangas beroende på vilken fodertyp de får i sig.Jag ställer hypoteserna att: 1) Olika typ av 
diet påverkar mängden metan som kor producerar samt 2) Olika typ av foderadditiv kan 
minska mängden metan som kor producerar. 
 



 

 

Material och metoder 
 
 
Datasamlingarna härrör från tio vetenskapliga artiklar publicerade under tiden från 1997 till 
2008. Dessa datasamlingar består av metanutsläppet, torrsubstansintaget, totala 
energiintaget. I de flesta artiklarna analyserades från torra prov det totala energiintaget 
(gross energy intake – GEI), torrsubstansintaget (dry matter intake – DMI), ADF – acid 
detergent fiber, NDF – neutral detergent fiber, CP – crude protein (råprotein), och aska. I de 
flesta artiklarna mäts ADF och NDF för att få fram kemiska egenskaper av fodret. Neutral 
detergent fiber metod används för att urskilja fodrets torra substanser ur lösliga fraktioner 
som är lättsmältbara eller fibrösa fraktioner som är ofullständigt smältbara (Ferreira & 
Mertens, 2007). I växtmaterial, består NDF mest av hemicellulosa, cellulosa och lignin, men 
innehåller en mindre mängd av protein och aska (Ferreira & Martens, 2007). Hemicellulosa 
beräknades som skillnaden mellan NDF och ADF (Waldo et al., 1997). Fodrets kemiska 
egenskaper analyserades i de flesta vetenskapliga artiklarna för att se hur stor inverkan 
fodret har på metanutsläpp. En annan egenskap som togs hänsyn till var typ av ras.  
 
Många vetenskapliga artiklar har jämfört två olika typer av ras: mjölkkor och biffkor med 
olika typ av diet för att se om det finns skillnad i metanproduktion. Mina studie baseras mest 
på analys av mängden metan som producerades i förhållande till diet behandlingar. En 
annan faktor som jag tog hänsyn till var korrelation mellan producerade metan och 
torrsubstansintaget. Fem olika typer av diet användes för att se hur stor inverkan typ av diet 
har på mängden metan som kor producerar. Hos de flesta vetenskapliga artiklar när det 
gäller biffkor används % GEI som enhet för metanproduktion, medan hos mjölkkor flera olika 
enheter %GEI, Mcal/d och kg/d (kg per dag).



 

 

Resultat 
 
 
Dataanalys som används i denna studie innefattar genomförda undersökningar av biffkor 
och mjölkkor från olika vetenskapliga artiklar. Resultaten visar mängden metangas som 
producerades i förhållande till olika fodertyper. Figur 1 och 2 (bilaga, tabell 4) visar 
sammanfattning av producerade metan hos biffkor respektive mjölkkor i förhållande till olika  
fodertyp samt olika foderadditiv. Figuren 1 visar att det finns skillnad i metanutsläpp mellan 
kor som utfodrats med t.ex. alfalfagräs och enbart gräs hos biffkor (fodertyp 1, 2).I båda 
exemplen visade djuren som utfodrades med alfalfagräs lägre metanutsläpp, men högre 
”voluntary intake”, d. v. s. högre intag av DMI och GEI (figur 3). Figur 1 visar också att vissa 
foderadditiv som t.ex. solrosolja (fodertyp 4a, stapel 1) kan minska metanproduktion hos 
biffkor. Figuren visar också att tillägg av koncentrat till tanninensilage (fodertyp 5, stapel 2 
och 3) kan sänka metanproduktion. 
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Figur 1. Mängd producerad metan i förhållande till fodertyp. Metanproduktion anges som procent av totala 
energiintaget (% GEI – gross energy intake). Fodertyp 1 (McCaughey et al.,(1997)) roterande 
utsättning:alfalfagräs, gräs:stapel 1:hög(monensin), stapel 2:låg; kontinuerlig utsättning:alfalfagräs, gräs:stapel 
3:hög(monensin), stapel 4:låg. Fodertyp 2 (McCaughey et al.,(1999)). Stapel 1:alfalfagräs, stapel 2:gräs. 
Fodertyp 3 (Boadi & Wittenberg (2002)). Stapel 1:gräs, stapel 2:adlibitum. Fodertyp 4a (Beauchemin & McGinn 
(2006)). Stapel 1:solrosolja, stapel 2:kontrol, stapel 3:monensin, stapel 4:enzym. Fodertyp 4b (Beauchemin & 
McGinn (2006)). Stapel 1:fumarsyra, stapel 2:kontrol, stapel 3:levucell SC jäst,stapel 4:prokreatin7. Fodertyp 5 
(Gisele de Oliviera et al.,(2005)). Stapel 1:LTSU - lägre tannin ensilage sorghum+urea; stapel 2:LTSC - lägre 
tannin ensilage sorghum+koncentrat; stapel 3:HTSU - högre tannin ensilage sorghum+urea; stapel 4:HTSC - 
högre tannin ensilage sorghum+koncentrat.



 

 

Figur 2 (bilaga, tabell 4) visar sammanfattning av metanproduktion hos mjölkkor uttryckt i 
Mcal/d, %GEI samt g/kg av DMI. I de fall där metanproduktion var uttryckt i form av g/ kg av 
DMI visade sig metanutsläpp minska med ökad nivå av torrsubstansintaget (figur 4, fodertyp 
3 och 4). Figur 2 visar att det finns skillnad i metanutsläpp mellan mjölkkor som utfodrats 
med alfalfagräs och korn (fodertyp 1). Vidare visar figuren också att tillägg av koncentrat till 
diet kan minska metanutsläpp hos mjölkkor (fodertyp 3). 
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Figur 2. Mängd producerad metan i förhållande till fodertyp hos mjölkkor. Metanproduktion anges som 
procent av totala energiintaget (% GEI), Mcal/d eller g/kg av torrsubstansintaget efter olika diet behandlingar. 
Fodertyp 1 (Waldo et al.,(1997)). Stapel 1: alfalfa, stapel 2:korn. Fodertyp 2 (Boadi & Wittenberg (2002)). Stapel 
1:adlibitum, stapel 2:begränsad matning. Fodertyp 3 (Hindrichsen et al.,(2005)). Stapel 1:HG

-10
 – hö/gräs 

ensilage; stapel 2:HG
+20

; stapel 3:MG
-20

 – majs/gräs ensilage; stapel 4:MG
+30

 ; -/+ koncentrat. Fodertyp 4 
(Munger & Kreuzer (2006)). Stapel 1:Holstein, stapel 2:Simmental, stapel 3:Jersey. Fodertyp 5 (Martin et 
al.,(2008)). Stapel 1:C - kontroll; stapel 2:CLS - diet C innehåller rålinfrö; stapel 3:ELS - diet C innehåller 
extraherat linfrö; stapel 4:LSO - diet C innehåller linsfrö olja. 
 

Figurer 3 och 4 (bilaga, tabell 4) visar korrelation mellan metanproduktion och 
torrsubstansintaget beroende av fodertyp samt foderadditiv. Förbättring av DMI effektivitet 
leder till minskad metanutsläpp. I de flesta fall ökad nivå av torrsubstansintaget leder till 
minskad metanutsläpp. Men figur 3, fodertyp 4a visar lägre metanutsläpp samt lägre nivå av 
torrsubstansintaget. Figur 4, fodertyp 3 visar minskad metanproduktion med ökad nivå av 
torrsubstansintaget hos grupp av djur utsatta för koncentrat, medan grupp som var utsatta 
för MG-20 hade ökad metanproduktion, men minskad torrsubstansintaget. 
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Figur 3. Metanproduktion angett som %GEI i förhållande till torrsubstansintaget (DMI) angett i kg/d hos biffkor. 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

DMI (kg/d)

M
e

ta
n

 (
%

G
EI

, M
ca

l/
d

, k
g/

d
)

Fodertyp 1

Fodertyp 2

Fodertyp 3

Fodertyp 4

Fodertyp 5

 
Figur 4. Metanproduktion angett i %GEI, Mcal/d och kg/d i förhållande till torrsubstansintaget (DMI) angett i 
kg/d hos mjölkkor.



 

 

Diskussion  
 
Resultaten visade att kor under olika förhållanden producerar olika mängder av metangas 
beroende på diettyp samt foderadditiv. Det har visat sig att varken levandevikt eller koras 
påverkar metanutsläpp i större utsträckning, vilket stämmer med undersökningen som 
gjordes av Munger och Kruzer (2006) som visade att skillnaden i metanutsläpp mellan olika 
raser kan uppstå på grund av olika nivåer i utfodring. 
 
Bertilsson & Emanuelson (2007) visade att djuren som utfodrades med fiberrika foder eller 
grovfoder som t.ex. gräs skulle producera mer metan än djuren som utfodrades med 
kraftrika foder (figur 1, fodertyp 1; figur 2, fodertyp 1). DMI var högre hos alfalfagräs än hos 
gräs (figur 3 och 4). Analys av ”voluntary intake” mellan alfalfagräs och enbart gräs har visat 
att alfalfagräs hade högre ”voluntary intake” än gräs. Detta var förväntat eftersom 
smältbarhet och passage hastighet är högre för ärtväxter än hos gräs (McCaughey et 
al.,1999). 
 
Mina resultat visar att olika foderadditiv hos biffkor kan reducera mängden metan som 
produceras. I undersökningen användes solrosolja, fumarsyra, monensin, levucell SC-jäst, 
enzym, prokreatin 7. Resultaten visade också att solrosolja var effektivast i metanreducering 
(figur 1, fodertyp 4a) jämfört med kontroll medan levucell SC-jäst hade lägsta effekt i 
metansänkning (fodertyp 4b) jämfört med kontroll. Alltså, metanutsläppet varierade mellan 
5,08% och 7,53% av GEI som stämmer med rapport av Johnson & Johnson (1995) att kor 
förlorar i genomsnitt 6% av metan som GEI. 
Vidare visade mina resultat att tillägg av koncentrat till tanninensilage kan minska 
metanproduktion i förhållande till totala energiintaget jämfört med diet tanninensilage 
kompletterat med urea samt att DMI påverkade metanproduktion genom att förbli högre 
hos LTSC och HTSC (figur 3, fodertyp 5) som hade positiv effekt på näringsvärdet samt att 
NDF förblir relativt konstant. 
Undersökningen visade att tillägg av koncentrat till diet kan minska metanutsläppet avsevärt 
(Hindrichsen et al.,(2005)). Figur 2, fodertyp 3 visar att tillägg av koncentrat till hö/gräs samt 
majs/gräs minskade metanutsläppet. 
 
Vissa undersökningar har visat att olika foderadditiv kan ändra intaget av olika 
foderkomponenter som NDF, ADF, GEI. Tillsats av solrosolja till diet kan t.ex ha negativ effekt 
på ADF- och NDF- intaget på grund av dietutspädning med olja som ledde till sänkning av 
NDF och ADF smältbarhet hos solrosolja (Beuchemin & McGinn, 2006). Tillägg av proteolytisk 
enzym till foder kan också reducera ADF samt NDF smältbarhet. 
 
Torrsubstansintaget visade sig vara en, i de flesta undersökningar, avgörande faktor i 
determination av metangas som producerades. En annan faktor som påverkar mängden 
producerad metangas är smältbarhet (McCaughey et al., 1997). I de flesta fall visar figurer 3 
och 4 positiv korrelation mellan metanproduktion och DMI. Men figuren 3 och 4 visar också 
negativ korrelation mellan metanproduktion och DMI. Grupp av djur (figur 4, fodertyp 5) 
som utfodrades med ELS och LSO minskade metanutsläppet avsevärt jämfört med C och CLS, 
men DMI minskade också signifikant, vilket inte kan förklaras helt. Negativ effekt av DMI på 
metanproduktion var högre för LSO än för ELS.  
 



 

 

De flesta undersökningar visar att det finns en positiv korrelation mellan DMI, GEI samt 
metanutsläpp. Men det finns vissa nackdelar med metoder som används för att mäta 
mängden metangas som kan också påverka metanutsläpp. En av metoderna för 
metanmätning är SF6 spårgasteknik. Nackdel med SF6 spårgasteknik teknik är att den inte 
mäter all koncentration av metan i hindguttarmen (bakre delen av matsmältningskanalen). 
All metan från hindgut som absorberas i blod ska andas ut och provtas, men all metan som 
undviker absorbtion och som släpps via rectum provtas inte (Johnson & Johnson, 1995). 
Detta innebär en möjlig ökning i metanproduktion med 2 – 7% för kor och får (McCaughey et 
al., 1999). 
För djuren som utfodrades i stall var torrsubstansintaget huvudsaklig determinant i 
metanproduktionen. Smältbarhet var också en viktig faktor som påverkade mängden 
metangas som kor producerade (McCaughey et al.,1997). Däremot visade undersökningar 
som gjordes på betesmark att faktorer som ”voluntary intake” och dietkvaliteten varierade 
eftersom djuren hade möjlighet att beta selektivt, vilket inte är fallet med djuren som 
utfodrades i stall. På grund av detta var det inte möjligt att skaffa en allmän ekvation för att 
uppskatta metanutsläpp baserade på variabler som ”voluntary intake” och smältbarhet. 
Denna undersökning visade att förbättring av beteskvalitet genom tillägg av artväxter som 
t.ex. alfalfagräs kan sänka metanproduktionen med 10% (McCaughey et al., 1997). 
Harper et al., (1999) har visat också att det finns skillnader mellan kor som utfodrades på 
betesmark och i feedlot. När kor utfodrades på betesmark (låg kvalitet, fiberrika foder) 
varierade metanutsläppen med 7,7 och 8,4% av GEI. När samma kor utfodrades (hög 
kvalitet) i feedlot varierade metanutsläppet mellan 1,9 och 2,2% av GEI, vilket tydligt visar 
att djur som utfodras med fiberrika foder släpper ut mer metan än djur som utfodras med 
kraftrika foder. Beauchemin & McGinn`s (2006) teori är att kor i feedlot förlorar i 
genomsnittet 3,5% metan som GEI. 
 
Denna studie visar några sätt att reducera mängden metangas som kor producerar. 
Högkvalitativa foder som alfalfagräs kan minska metanutsläppet hos kor. Jonoforer, sådana 
som monensin har, också visat sig förbättra torrsubstansintaget och därmed sänka 
metanutsläppet. Tillsats av vissa foderadditiv som solrosolja, fumarsyra kan också minska 
metanutsläppet.
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Bilaga 
 
Tabell 1. Dataanalys av foderintaget respektive smältbarheten hos biffkor. 
 

Behandling NDF ADF Aska GEI CP Källa: 

McCaughey et al.,(1997) 

roterande utsättning           

hög 57,7 37,4 12 4,22 (Mcal/kg) 15,9 

låg 49,1 35,25 13,1 4,17 (Mcal/kg) 17,45 

kontinuerlig utsättning          

hög 48,35 34,7 13,4 4,19 (Mcal/kg) 19,6 

låg 64,12 41,45 10,5 4,25 (Mcal/kg) 13,7 

McCaughey et al.,(1999) 
alfalfagräs 58,4 42,8 10 4,35 (Mcal/kg) 13,1 

gräs 73.1 45,9 10,4 4,36 (Mcal/kg)  9 

Boadi & Wittenberg (2002) 
ad libitum (n=4) 

68,8 43,2 

 

18,1 (Mcal/kg) 11,1 begränsad matning (n=4)   

Harper et al.,(1999) 
kor på betesmark 57,62 40,76 9,45   7,31 

kor i feedlot 37,34 30,11 5,8   13,11 

Beauchemin & McGinn (2006) 

Prov 1 (n=4);Prov 2 (n = 4)          

solrosolja; fumarsyra 34,1; 42,3 25,4; 34,9  57,9; 61,9   

kontrol; kontrol 44,3; 45,8 35,7; 39,7  61,6; 63,8   

monensin; levucell SC jäst 47,8; 46,2 40,3; 38,2  63,6; 65,1   

enzym; prokreatin 7 37,1; 45,3 29,1; 38   56,6; 64,5   

Gisele de Oliviera et al.,(2005) 

n = 8          

LTSU 2,01 0,99  63,96 (MJ/d) 0,4 

LTSC 2,14 0,78  110,38 1,03 

HTSU 2,04 1,01  68,19 0,43 

HTSC 2,12 0,77   111,31 1,03 



 

 

Tabell 2. Dataanalys av foderintaget respektive smältbarheten hos mjölkkor. 
 

Behandling  NDF ADF Lignin Aska GE CP OM Källa: 

Waldo et al.,(1997) 

n =16 1985               

alfalfa 

låg 41 30,8   7,71 4,87(Mcal/kg)   92,3 

hög 40,9 31,5   7,73 4,84(Mcal/kg)   92,3 

korn 

låg 41,9 23,8   5,35 4,47(Mcal/kg)   94,7 

hög 41,8 23,8   5,39 4,59(Mcal/kg)   94,6 

Boadi & Wittenberg (2002) 
ad libitum (n=5)  

68,8 43,2 

    

18,1(Mcal/kg) 11,1 90,8 begränsad mating (n=5)       

Hindrichsen et al.,(2005) 

n = 10                

HG-10  7,64 4,82 52   18,5(Mcal/kg) 126 12,2 

HG+20  9,65 4,88 41   18,5(Mcal/kg) 156 17,9 

MG-20  7,42 4,53 43   19,2(Mcal/kg) 113 13,3 

MG+30   8,9 4,6 38   19(Mcal/kg) 158 19,4 

Munger & Kreuzer (2006) 

ad libitum  

  

        
6,7 MJ 
NEL/kg 8%   

obegränsad mätning         
7,7 MJ 
NEL/kg 19%   

                  

Martin et al.,(2008) 

n = 8                

C  32,9 17,5     17,4 %DM 14,5 95,3 

CLS  32 16,9     18,4 %DM 14,9 95,5 

ELS  30,8 16,7     18 %DM 14,6 95,3 

LSO   31,4 16,6     18,8 %DM 14,6 89,9 
          



 

 

Tabell 3. Sammanfattning av metanproduktion, DMI, OMI hos biffkor. 

Källa: Behandling Metan (% GEI) SE DMI(kg/d) SE GEI(Mcal/d) SE 

McCaughey et al.,(1997) 

roterande utsättning 
(alfalfa gräs,gräs) 

  

1,4 

  

0,88 

  

4,23 

hög (monensin) 4,1 14,94 62,57 

låg 4,3 13,61 58,25 

kontinuerlig utsättning 
(alfalfa gräs, gräs) 

      

hög(monensin) 4,4 13,51 57,36 

låg 5,2 13,2 56,16 

McCaughey et al.,(1999) 
alfalfagräs 7,1 

0,4 
11,4 

0,4 
49,8 

1,9 
gräs 9,5 9,7 42,6 

Boadi & Wittenberg (2002) 
ad libitum (n=4) 6,7 0,33 8,4 0,38 152,6 0,33 

begränsad matning (n=4) 6,9 0,44 6,3 0,2 112,4 0,84 

Harper et al.,(1999) 
kor på beetesmark 7,7 - 8,4   

9,1 
     

kor i feedlot 1,9 - 2,2         

Beauchemin & McGinn (2006) 

Prov 1; Prov 2 (n = 8)            

solrosolja; fumarsyra 5,08; 7,40 

0,31;0,5 

6,91;6,69      

kontrol; kontrol 6,47; 7,13 7,4; 7,18 0,45;0,54     

monensin; levucell SC jäst 5,91; 7,53 7,71;6,71      

enzym; prokreatin 7 6,32; 6,93 7,55;7,46      

Gisele de Oliviera et al.,(2005) 

n = 8             

LTSU 0,043 

0,15 

3,5 

0,3 

    

LTSC 0,034 5,82     

HTSU 0,038 3,72     

HTSC 0,034 5,83     

 
 



 

 

Tabell 4. Sammanfattning av metanproduktion, DMI, OMI hos mjölkkor. 
 

Källa: Behandling Metan SE DMI(kg/d) SE GEI SE 

Waldo et al.,(1997) 

(n =16)           

0,965 alfalfa 

2,08 (Mcal/d)   

1,7 

  33,18(Mcal/d) 

2,07 (Mcal/d)     35,14(Mcal/d) 

korn 

2,27 (Mcal/d)     30,01(Mcal/d) 

2,39 (Mcal/d)     33,07(Mcal/d) 

Boadi & Wittenberg (2002) 
ad libitum (n=5) 6,7 (%GEI) 0,29 8,2 0,34 1542(kJ/d) 1,01 

begränsad mating (n=5) 7,6 (%GEI) 0,39 6,1 0,18 109,9(kJ/d) 0,75 

Hindrichsen et al.,(2005) 

n = 10  

0,91 

        

HG-10 
23,9 g/kg av 

DMI 
2,46 

0,41 

250 (MJ/d) 

7,8 
HG+20 

21,2 g/kg av 
DMI 

3,23 362 (MJ/d) 

MG-20 
25,9 g/kg av 

DMI 
1,8 277 (MJ/d) 

MG+30 
21,1 g/kg av 

DMI 
2,65 396 (MJ/d) 

Munger & Kreuzer (2006) 

n = 10            

Holstein 24,6(g/kgDMI) 2,16 16,2 

3,62 

    

Simmental 25,3(g/kgDMI)   12,3     

Jersey 25,6(g/kgDMI)   15,4     

Martin et al.,(2008) 

 n = 8            

C 6,7 (%GEI) 0,21 19,8 

0,3 

    

CLS 5,7 (%GEI)   19,5     

ELS 4,8 (%GEI)   16,7     

LSO 3,0 (%GEI)   14,7    



 

 

 


