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STORFE OG RØDT KJØTT HAR FÅTT NEGATIVT 
FOKUS 

• Klimaversting……
• Import av råvarer til 

kraftfôret….
• Avskoging av 

regnskog…..
• Rødt kjøtt øker faren for 

tykktarmskreft



DRØVTYGGERNE HAR UNIKE TEKNISKE 
SPESIFIKASJONER 

• Innehar den eneste kjente teknologien som kan omdanne 
gras/grovfôr til høyverdig menneskemat

• Er terrenggående og kan produsere mat basert på beite
• Ca 60 % av fulldyrka norsk areal brukes til grovfôr

– I tillegg kommer beiteressursene
• Størst potensial for nydyrking på areal som egner seg til 

grovfôrproduksjon
– Bare 2 % av dyrkbart areal egner seg til matkornproduksjon

• Bærebjelken i norsk sjølforsyning og distriktspolitikk
• Mjølk og storfekjøtt ca 42 % av markedsinntektene i landbruket







STORFE – NEGATIVT FOR KLIMA?

• Storfe produserer metangass og ja 
metangassutslipp er negativt for klima

• Er storfe årsaken til økningen i klimagassutslipp?

• Mer interessant: 
– Hva kan vi gjøre for å redusere klimautslippet fra 

norsk storfeproduksjon?
– Hva kan vi i Geno bidra med?



AVL FOR REDUSERT METANGASSUTSLIPP

• Etablere kontrakter med ca 50 besetninger med 60 NRF-kuer=3000 laktasjoner/år

• Installere metangass-sniffere i mjølkerobot

• 3000 dyr*305 laktasjonsdager*3 besøk/dag=2,745 millioner observasjoner per år.

• Arvbarheter: 20%-30% (Ku i Danmark, Sau i NZ)

• Korrelasjon til fôreffektivitet er stor (Prestløkken m.fl)

• Alle dyr genotypes

• Utvikle GS-avlsverdi for redusert metangassutslipp

• Finansiering er på plass (jordbruksavtalen 2016)

• Samarbeidspartnere: Felleskjøpet?, Tine?

• Hvor stor vekt i avlsmålet?



TVILLINGFREKVENS

• Ved å avle for økt tvillingfrekvens hos NRF
ville vi:
– Øke kjøttvolumet fra kombinasjonskua betydelig
1. Redusert import av storfekjøtt
2. Mer norsk produsert storfekjøtt produsert på 

mjølkeku
⇒Redusert klimgassutslipp/kg kjøtt

• Utfordring: Kalvingsvansker og andre 
komplikasjoner knyttet til tvillingfødsler.



FORTSATT TRYKK PÅ FRUKTBARHET OG HELSE

• Ei ku som ikke produserer mjølk eller kalv produserer 
klimagasser

• Fortsatt trykk på høy fruktbarhet reduserer antall 
tomdager

• God helse gir bedre fruktbarhet og holdbarhet
• Økt rekruttering => høyere utslipp

• Lite kontroversielt
• Gir god økonomi til produsent



STRATEGISKE GREP - BETALINGSMEKANISMER

• Kvalitetstilskuddet på kjøtt, innført 2017 
(ytterligere forsterket gjennom 
jordbruksoppgjøret 2018), øker optimal 
slaktevekt for NRF med ca 40 kg (13%).

• Redusert import
• Redusert behov for ammeku

• Utfordring: Fettrekk
• Dersom man straffer fettrekk hardere enn tidligere vil optimal 

slaktevekt  falle tilbake igjen.
• Fettrekk vs Klima og import



DILEMMA – ØKT MJØLKEYTELSE

• Økt mjølkeytelse vil 
• Redusere klimaavtrykket på mjølk isolert
• Øke klimaavtrykket for storfe totalt gjennom:

• Redusert antall mjølkekuer
• Økt behov for ammekubasert kjøttproduksjon
• Økt trykk på import
• Økt behov for kraftfor basert på importerte råvarer 

• Redusere trykket på mjølkeytelse  i avlsarbeidet
• Norske produsenter velger annen genetikk (VR, Holstein,….)
• Utenlandsk salg av NRF-genetikk blir vanskelig
• =>Finansiering av avlsarbeidet blir krevende, avviklingsstrategi



NRF-KVIGEKALVER OG KJØTTFE-OKSEKALVER

• Geno tilbyr i dag kjønnsseparert sæd
• Få okser
• Lite volum
• Reinhetsgrad
• Omløpsprosent

• Geno jobber for å finne bedre løsninger på 
kjønnsseparering.

• Ambisjoner
• Økt tilgangpå kjønnseparert sæd  - i Norge
• NRF-sæd (x) på de beste kuene (kvigene) <= genotyping i egen besetning

• Kjøttfe-sæd (y) eller normal på de øvrige
• Kjøttvolumet fra NRF ville øke betydelig.
• Denne økningen ville knapt ha klimaavtrykk
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