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Sammendrag 

Norge bruker Tier 2-metodikk fra IPCC for å beregne metanutslipp fra sau. Dette notatet gir 
en oversikt over data som er benyttet i de norske beregningene av enterisk metan. Notatet 
inneholder en oversikt som skiller mellom hva som er standardfaktorer fra IPCC og hva som 
brukes av nasjonale faktorer i ligningen for enterisk metan fra sau, og hvilke data som 
eventuelt kan oppdateres.  
Med Tier 2-metodikk brukes følgende formel for å estimere utslippsfaktor (EF) for enterisk 
metan for hver enkelt undergruppe av sau (og andre husdyrslag): 
 
  EF= (GE x Ym x 356 dager/år) / 55,65 MJ/kg CH4.  

 
GE er brutto energiinntak, Ym er andel av brutto energiinntak som konverteres til metan, mens 
55,65 MJ er energiinnholdet i en kilo metan. For å beregne GE bruker Norge en tilpasning av 
ligningen som av IPCC regnes som good practice. I ligningen beregnes først 
nettoenergibehov (NE), og deretter konverteres dette til bruttoenergibehov (GE). Norge 
beregner NE med formler fra IPCC og nasjonale data, men i omregningen fra NE til GE har 
Norge brukt andre konverteringsfaktorer, fordi IPCCs formler ga ulogiske resultater. 
 
Notatet gir videre en oversikt over metodikken benyttet i rapportering av enterisk metan fra 
sau i landene Irland, Sverige, Danmark og New Zealand. Sverige og Irland bruker per 
desember 2018 Tier 1, men Irland er i prosessen med å undersøke mulighetene for å utvikle 
Tier 2-estimater for enterisk metan fra sau.  
  
Danmark, Grønland og New Zealand bruker, i likhet med Norge, Tier 2. Danmark har valgt 
en enklere løsning enn den anbefalte formelen for brutto energiinntak (GE) fra IPCC, og 
beregner GE for sau direkte fra bruttoenergi i en standard fôrrasjon og ikke via dyras 
nettoenergibehov. For Grønland  (som er et kapittel i den danske dokumentasjonsrapporten) er 
beskrivelsen av beregningen av GE svært sparsom, men den kan tyde på at den danske 
metodikken er brukt. New Zealands metodikk anses å ligge nærmere Tier 3, da de har utviklet 
en ligning for sammenheng mellom fôrinntak og metanutslipp basert på reelle måledata. 
 
Utslippsfaktorene varierer mellom de ulike undergruppene av sau i de ulike landene, men som 
sammenligningsgrunnlag er det nyttig å se på gjennomsnittlig utslippsfaktor i landene som 
bruker Tier 2-metodikk (vektet gjennomsnitt av undergruppene). Her ser man at Norge har en 
noe lavere gjennomsnittlig utslippsfaktor enn New Zealand (og Grønland), men høyere enn 
Danmark og landene som bruker IPCC sin standard utslippsfaktor på 8 kg metan per dyr per 
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år (tabell 0.1). I landene undersøkt kan det se ut som at landene med mest grundig metodikk 
har høyest utslippsfaktorer. 
 

Tabell 0.1 Sammenligning av gjennomsnittlige utslippsfaktorer i land som bruker Tier 2-
metodikk. 2016-tall (CRF-tabeller, Tabel 3.As1) 

 Norge Danmark Grønland New Zealand 
Populasjonsstørrelse 1 486 670 206 280 18 190 27 583 670 
GE (snitt), 
MJ/hode/dag 

34 20 28 30 

Utslippsfaktor (snitt), 
kg/hode/år 

11,83 6,71 12,09 12,20 

Totale utslipp, ktonn 17,59 1,38 0,22 336,5 
 
Per i dag oppdateres antall dyr og slaktevekter årlig i de norske beregningene. Vi har gjort en 
vurdering av hvilke andre nasjonale faktorer som eventuelt kan oppdateres i beregningen av 
nettoenergibehov, og det er identifisert noen mindre mulige oppdateringer av tall, se tabell 
2.2. Samtidig vil det være et spørsmål hvor relevant det er med årlige oppdateringer av for 
eksempel ullproduksjon, fødselsvekt hos lam etc.  
 
Det har vært diskutert at Ym muligens er for høy og dermed vil gi høyere klimagassutslipp enn 
det som er reelt for norsk sau. Det er begrunnet med at når sauen slippes på beite vil de spise 
mye næringsrikt gras (med høy fordøyelighet) som vil kunne gi grunnlag for en lavere Ym, enn 
det som er brukt som standard fra IPCC på 6,5 prosent for sau og 4,5 prosent for lam. 
Eksempelvis vil en nedgang fra 6,5 til 6 prosent for sau over 1 år føre til en nedgang av 
metanutslipp på 7,7 prosent.  
 Det er ikke gjort beregninger av fôrinntak på beite for sau, men norske forsøk med storfe 
viser at metanproduksjonen var lav når dyra gikk på veldig godt beite (i tillegg til kraftfôr) 
(Storlien m.fl., 2014). Det kan være grunnlag for en lavere Ym og man kan argumentere for at 
dette også vil kunne gjelde for sau. Det vil likevel måtte gjøres forsøk, for å kunne fastslå at 
dette er riktig. Per i dag finnes data på fôropptak fra innefôring av sau i Norge, men lite data 
på fôropptak fra beitetiden ute. NMBU og Norsk Sau og geit er involvert i flere 
prosjektsøknader for å få bedre data for sau. 
 
Kort oppsummert kan det trolig konkluderes med at det per i dag ikke bør gjøres store 
endringer i den norske metodikken for å beregne enterisk metan fra sau, frem til det eventuelt 
foreligger mer nøyaktige data basert på forsøk. 
 I gjennomgangen av den norske dokumentasjonen (kap. 2) har vi også inkludert noen 
forslag til tekst som kan presiseres i den norske rapporteringen.  
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Innledning 

Metanutslipp fra norske sauers fordøyelse (enteriske utslipp) var i 2016 på totalt 17 590 tonn 
metan. Dette utgjorde 19 % av metanutslippene fra norske husdyrs fordøyelse, mens storfe 
stod for 73 %. De enteriske metanutslippene fra sau tilsvarer 439 750 tonn CO2-ekvivalenter, 
eller ca. 1 % av totale norske klimagassutslipp. 
 
Landbruks- og matdepartementet opprettet i desember 2017 et teknisk beregningsutvalg for 
jordbruket. Utvalget skal gi faglige råd om hvordan eksisterende beregninger av utslipp og 
rapporteringsrutiner for det norske utslippsregnskapet kan forbedres. Utvalget skal også se 
nærmere på metoder for hvordan jordbruket sitt samlede utslippsregnskap kan videreutvikles 
og synliggjøres bedre. Miljødirektoratet er sekretariat for utvalget. 
 
I forbindelse med dette arbeidet har AgriAnalyse på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet 
dette notatet.  
 
Notatet gir en oversikt over data som benyttes for å beregne enterisk metan fra sau for Norge i 
dag, og hvilke data som eventuelt kan oppdateres. Oversikten skiller mellom hva som 
benyttes av standardfaktorer fra IPCC og hva som benyttes av nasjonale faktorer i ligningen 
for enterisk metan fra sau. Metoden som benyttes for å beregne metanutslipp fra sau er 
beskrevet i notatet av Volden og Nes (2006) i Miljødirektoratet (2018). 
  
Videre gir notatet gir en oversikt over metodikk og data som blir benyttet i rapportering av 
enterisk metan fra sau i Irland, Sverige, Danmark (inkl. Færøyene og Grønland) og New 
Zealand. 
 
 Notatet er basert på landenes dokumentasjon av utslippsrapportering til UNFCCC for 
2018. Landene rapporterer antropogene utslipp og opptak fra 1990 til 2016. Rapporteringen 
består av en dokumentasjonsrapport (National Inventory Report) og tilhørende CRF-tabeller i 
excel (Common Reporting Format). Jordbruk er alltid kapittel 5. Metodikken som legges til 
grunn for utslippsberegningene er i tråd med 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories. 
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1    Retningslinjer for beregning av enterisk metan 
fra sau 

IPCCs retningslinjer for å beregne nasjonale klimagassutslipp er beskrevet i 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. For de fleste utslippskilder gir IPCC 
retningslinjer for tre ulike beregningsnivåer (tiers), der landene selv må vurdere hvilket nivå 
de skal gjøre beregningen på. En tier representerer et nivå av metodisk kompleksitet, hvor 
Tier 1 er den enkleste metoden og Tier 3 den mest komplekse. IPCC anbefaler å bruke Tier 2-
metodikk dersom enterisk fermentering er en nøkkelkategori1. 
 
Metodikken for å beregne metanutslipp fra enterisk fermentering hos husdyr er beskrevet i 
kapittel 10: 

• 10.2 – Livestock population and feed characterisation 
• 10.3 – CH4 emissions from enteric fermentation. 

Kort oppsummert estimeres utslipp av enterisk metan gjennom tre grunnleggende steg: 

1) Husdyrpopulasjon må deles inn i undergrupper (ikke nødvendig med Tier 1) 
2) En må estimere utslippsfaktoren for hver undergruppe i kilo CH4 per dyr per år 
3) En må videre gange opp antall dyr i hver undergruppe med utslippsfaktoren for hver 

undergruppe. Dette summeres for å få de totale utslippene for en husdyrpopulasjon 

Denne beregningsmetoden forutsetter en utslippsfaktor for hele året (356 dager). I noen 
tilfeller vil en kategori defineres for en kortere eller lengere periode enn 1 år. I et slikt tilfelle 
vil utslippsfaktoren bli estimert for den spesifikke perioden.  
 
Det som i hovedsak skiller Tier 1, Tier 2 og Tier 3, er antall undergrupper en 
husdyrpopulasjon deles inn i, og hvor detaljerte beregningene av utslippsfaktorer er. Vi går 
her kort igjennom Tier 1, Tier 2 og Tier 3-metodikkene. 

Tier 1: 
IPCC oppgir standard utslippsfaktorer som kan brukes dersom man velger Tier 1-metodikk, 
slik at den eneste datainnhentingen som kreves er antall dyr (Tabell 10.10). 

• Sau i utviklede land: 8 kg CH4/hode/år og 65 kg levendevekt.  
• Sau i utviklingsland: 5 kg CH4 /hode/år og 45 kg levendevekt.  

                                                 
1 Begrepet nøkkelkategori brukes til å identifisere kategoriene som har betydelig innflytelse på landets totale 
klimagassutslipp. Nøkkelkategorier bør prioriteres i datainnsamling, kvalitetskontroll og rapportering. 
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Tier 2: 
Med Tier 2-metodikk må man dele husdyrpopulasjonen inn i undergrupper, basert på alder, 
kjønn og produksjonstype. For hver undergruppe må man beregne utslippsfaktorer som tar 
hensyn til produktivitet, fôrkvalitet og forvaltningsforhold i det enkelte land. 
 
IPCC anbefaler følgende formel for å beregne utslippsfaktor (EF) for hver underkategori av 
husdyr: 

 

GE= Brutto energiinntak (gross energy intake), MJ/hode/dag 
Ym= andelen av bruttoenergien i fôret som konverteres til metan 
 
Full informasjon om daglig fôrinntak er vanligvis ikke tilgjengelig, og det gjelder særlig for 
beitedyr. IPCC oppgir en rekke formler som kan brukes for å estimere GE. Dette krever at 
man for hver underkategori henter inn data om vekt, vektøkning, fôringssituasjon, laktasjon, 
aktivitet, andel av søyene som får avkom i løpet av et år, ullproduksjon, antall avkom og fôr-
fordøyelighet. 
 
Siden Norge bruker formlene som er regnet som good practice av IPCC i sine Tier 2-
beregninger, tar vi for oss Tier 2-metodikken i større detalj i gjennomgangen av Norges 
beregninger. Tier 2 åpner også for å bruke egne/nasjonale formler i utregningene av 
metanutslipp, og flere andre land har valgt å bruke egne formler, eksempelvis Danmark (se 
avsnitt 3.3). 

Tier 3: 
I land hvor utslippene fra husdyr er særlig viktige kan land gå videre til å bruke Tier 3 
metodikk. Tier 3 inkluderer også bruk av modeller og bruk av målingssystemer som er 
tilpasset landspesifikke forhold i estimatene, og hvor målingene er gjentatt over tid. Dette kan 
inkludere utviklingen av modeller som mer nøyaktig tar hensyn til fôrsammensetningen, 
sesongvariasjon, fôrkvalitet og fôrtilgjengelighet, samt inkludere omfattende feltforsøk med 
jevne mellomrom og/eller GIS-baserte systemer om produksjonsdata, jorddata og data for 
arealbruk. En kan også bruke en detaljert oppdeling av husdyrpopulasjonen i henhold type 
dyr, alder, kroppsvekt etc. Tier 3 metodikk bør være grundig dokumenterte og bør ha utstrakt 
internasjonal peer-reviws for å sikre nøyaktighet av estimatene. 
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2    Beregning av enterisk metan fra sau i Norge 

Norge bruker Tier 2-metodikk for å beregne utslipp av enterisk metan for sau. Metodikken er 
dokumentert i et notat av Volden og Nes (NMBU, 2006) i Annex IX-2.2.3 i Greenhouse Gas 
Emissions 1990-2016, Annexes to NIR 2018 (Miljødirektoratet, 2018). I denne 
gjennomgangen av den norske metodikken har vi tatt utgangspunkt i notatet av Volden og 
Nes og Excel-modellen for beregning av utslipp (fra 2005, tilsendt fra Harald Volden per e-
post 21.12.2018). 
 
Underkategorier av sau 
Husdyrpopulasjonen deles inn i underkategorier for at variasjoner i alder og produksjon skal 
reflekteres best mulig. Kategorier for sau definert av IPCC er vist i tabellen under, men andre 
inndelinger er også mulig.  

 
 
I de norske beregningene deles sau i fire underkategorier, men det deles ikke inn i kjønn: 

• Lam under 1 år som slaktes i perioden 1. juni til 31. desember 
• Lam under 1 år som slaktes i perioden 1. januar til 31. mai 
• Lam under 1 år, for påsett 
• Sau over 1 år 

Det er kun antall dyr og slaktevekter som oppdateres årlig i de norske utslippsberegningene. 
SSB har tall på totalt antall lam som slaktes. Derfor brukes en fast fordeling, der antall 
slaktede lam fra juni til desember er 92,1 prosent, mens lam slaktet i januar til mai utgjør 7,9 
prosent. Det er uklart hva som er kilden til fordelingen. Ved å gjennomgå slaktestatistikken til 
Animalia2 har vi gjort en fordeling av antall slaktede lam fra jan-mai og fra juni-des i utvalgte 
år. Den viser fordelingen 6 prosent og 94 prosent i 2006, 5 prosent og 95 prosent i årene 2015 
og 2016, og fordelingen 6 prosent og 94 prosent i 2017. Endringen gir relativt lite utslag på 

                                                 
2 https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/klassifisering-av-sau/ 
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klimagassutslippene. Dersom en setter at antallet slaktet lam fra juni til desember er 95 
prosent, mens lam slaktet i januar til mai er 5 prosent utgjør det et kutt på drøye 1 prosent.  
 
For slaktede lam under 1 år beregnes metanutslippene for deres faktiske levetid, siden de lever 
kortere enn 1 år. Ifølge IPCC slipper ikke lam ut metan så lenge mer enn halvparten av 
energiinntaket kommer fra melk og denne perioden er satt til 7 uker. Dette trekkes fra ved 
utregning av utslipp. 
 
Estimere utslippsfaktor 
Norge bruker IPCCs anbefalte formel for å estimere utslippsfaktor for enterisk metan for hver 
enkelt undergruppe: 

  
EF= Utslippsfaktor, kg CH4/hode/år 
GE= Brutto energiinntak, MJ/hode/dag 
Ym= CH4 konverteringsrate, som er andelen av bruttoenergien i fôret som konverteres til CH4 

55,65 MJ/kg CH4 er energiinnholdet i metan 
 
 
Ym - konverteringsrate 
IPCC oppgir følgende verdier for Ym: 

 
 
I de norske utslippsberegningene brukes standardverdiene for Ym fra IPCC: 
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Det har vært diskutert at Ym kan være for høy fordi en ikke hensyntar beiteperioden godt nok. 
I tiden etter sauene slippes på beite spiser de (trolig) svært næringsrikt gras, som kan gi 
grunnlag for en lavere Ym. Mens en har gode norske data på fôropptak og innefôring for sau, 
mangler gode data om opptak og fôrkvalitet i beiteperioden.  Norske forsøk med storfe viser 
imidlertid at metanproduksjonen var lav når dyra gikk på veldig godt beite (i tillegg til 
kraftfôr) (Storlien m.fl., 2014). Det kan være grunnlag for en lavere Ym og man kan 
argumentere for at dette også vil kunne gjelde for sau.  
 

Gjennom førsøk med sau vil det kunne være mulig å få mer nøyaktige data. 
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri for 2019 har innvilget støtte til et NMBU-
prosjekt der det skal utvikles en gårdsmodell for å beregne klimagassutslipp fra norske 
sauebruk og kan brukes til å sammenlikne hvordan ulike saueraser, bruk av innmark/utmark 
og kraftfôr påvirker klimagassutslippene. Det foreligger per i dag også flere prosjektsøknader 
innen klimagassutslipp fra sau. Blant annet er Norsk sau og geit (NSG) involvert i et EU-
prosjekt (SMARTER) der måling av metan er inkludert. NMBU er også med i planleggingen 
av en prosjektsøknad til ERANET, som inkluderer forskningsaktivitet knyttet til 
metanmåling.  
 
GE – brutto energiinntak 
Bruttoenergiinntaket (GE) i MJ/dag estimeres fra nettoenergibehov (NE). For å finne brutto 
energiinntak har Norge tatt utgangspunkt i den anbefalte ligningen fra IPCC: 
 

 
 
I det første leddet i ligningen beregnes energi til vedlikehold, aktivitet, laktasjon og 
drektighet. NEwork er bare relevant for arbeidsdyr. I det andre leddet i ligningen beregnes 
energi til vekst (tilvekst og ull). Formlene for nettoenergi gjennomgås i neste avsnitt. 
 
Når man har beregnet nettoenergi til de ulike formålene, regnes nettoenergien om til brutto 
energi ved hjelp av konverteringsfaktorer fra IPCC. REM og REG er konverteringsfaktorer 
fra nettoenergi til fordøyelig energi. DE er konverteringsfaktor fra fordøyelig energi til brutto 
energiinntak og er ikke oppgitt fra IPCC. Imidlertid framgår det av teksten i den norske 
dokumentasjonen (og samtale med Harald Volden) at man i de norske beregningene isteden 
har brukt faktorer fra det nederlandske netto energisystemet (Van Es, 1975). Begrunnelsen var 
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at formlene for REM og REG fra IPCC ga ulogiske resultater. Derfor kan man vurdere å 
endre ligningen for GE som er oppgitt øverst på side 26 i Annex IX-2.2.3 til f.eks.: 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =  
𝑁𝑁𝐺𝐺𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑎𝑎 + 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑙𝑙 + 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑝𝑝 + 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑔𝑔 + 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑙𝑙

𝑁𝑁𝐺𝐺𝑁𝑁/𝑁𝑁𝐺𝐺𝑀𝑀/𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺
 

 
Der vi har gitt konverteringsfaktorene følgende betegnelser (kan endres): 
 
NEM = konverteringsfaktor fra netto energi til metaboliserbar energi = 65 % 
MED = konverteringsfaktor fra metaboliserbar energi til fordøyelig energi = 81 % 
DEG = konverteringsfaktor fra fordøyelig energi til brutto energi = 43 % 
 
I vedlegg 1 har vi beregnet REM og REG med IPCCs formler og sammenlignet det mot 
konverteringsfaktorene brukt i de norske beregningene.  
 
 
NE – nettoenergibehov  
IPCC oppgir formler for de ulike nettoenergileddene. I tabellen under er en oversikt over alle 
formlene som er oppgitt i formellisten på side 26 i Norges dokumentasjon (Annex IX – kap. 
2.3.3). Vi har systematisk gått gjennom teksten på side 26 og 27 i dokumentasjonen, der det 
oppgis mer informasjon om hver formel. Denne informasjonen har vi sortert inn i kolonnene 
«Nasjonale tall» og «IPCC». Det er oppgitt kilder for få av de nasjonale dataene. Vi har også 
satt inn informasjon som kun framgår av Excel-modellen i rødt. Man kan vurdere å oppdatere 
formellisten på side 26 i den norske dokumentasjonen slik at dette kommer tydeligere fram. 

Tabell 2.1 Oversikt over for formler for nettoenergi. Tekst markert i rødt er informasjon 
som ikke framgår i formellisten på side 26 i Annex IX – kap. 2.3.3), men i teksten 
på s. 26/27 og/eller i excelmodell tilsendt fra Harald Volden. 

  Formel Nasjonale tall IPCC 
NEm Nettoenergi 

for 
vedlikehold 

Kroppsvekt0,75 x Coefficient (Cfi) Kroppsvekt = 
slaktevekt/0,41 

Cfi, Norge bruker et 
gjennomsnitt: 
0,2333 for sau over 1 år 
0,2537 for sau under 1 år 

NEa Nettoenergi 
for aktivitet  

Kroppsvekt x Coefficient (Ca) Kroppsvekt = 
slaktevekt/0,41 

Ca, Norge bruker et 
gjennomsnitt: 
0,0146 for sau over 1 år 
0,0138 for sau under 1 år 

NEl Nettoenergi 
laktasjon 

((5 x WGwean) / 365 dager) x 
EVmilk x 96/365 
 
WGwean gjennomsnittlig tilvekst 
fra fødsel til avvenning i kilo 

Avvenning 7 uker 
WGwean = 21,5 kg 
Lam per søye: 2 
stk 
 
Har lagt til ledd 
for å korrigere for 
antall dager i 

Å produsere 1 kilo melk 
EVmilk = 4,6 MJ/kg 
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laktasjon (96 
dager) 

NEp Nettoenergi 
for drektighet 

Coefficient (Cpregnancy) x NEm x 
150/365 

Har lagt til ledd 
for å korrigere for 
antall dager 
drektighet (150 
dager) 

Cpregnancy, Norge bruker et 
gjennomsnitt: 
Sau under 1 år 0,1015 
Sau over 1 år 0,1177 

NEg Nettoenergi 
for tilvekst 

17,3 * (Kroppsvekt-3)/ 
(Slaktealder*30) 

Kroppsvekt = 
slaktevekt/0,41 
 
Slaktealder 
Lam er 4,5 kilo 
ved fødsel 
(Nedkvitne, 1989) 

IPCCs formel brukes ikke 

NEwool Nettoenergi 
for 
ullproduksjon 

Ullproduksjon per år x 
energiinnhold i 1 kg ull 

1,9 kilo ull for sau 
under 1 år, 4,1 
kilo ull for sau 
over 1 år 

Energi per kilo ull= 24 
MJ/kg 

 
 
Utdypende informasjon om enkelte av formlene for nettoenergi: 
 
Nettoenergi for vedlikehold: 
Koeffisienten (Cf1) fra IPCC (2001) varierer med alder og kjønn: 
0,217 for søyer over 1 år 
0,2496 for hanner over 1 år 
0,236 for søyer under et år 
0,2714 for hanner under 1 år 
 
I Norge er det ikke mulig å dele antall sau på kjønn, og derfor er det laget en 
gjennomsnittsverdi på 0,2333 for sau over et år og 0,2537 for sau under et år. 
 
 
Nettoenergi for aktivitet 
IPCC standard koeffisienter: 
Søyer inne 0,009 
Sau på flate beiter 0,0107 
Sau på fjellbeite 0,024 
Lam oppfôring inne 0,0067 
 
Koeffisienten skal samsvare med dyrets fôringssituasjon. Det er verdt å merke seg at IPCCs 
standardkoeffisienter er høyere for sau på flate beiter eller fjellbeiter, enn for sau/lam som er 
inne. Dette betyr at sau ute vil få høyere utslipp, trolig på grunn av høyere aktivitet.  
I Norge varierer fôringssituasjonen gjennom året og derfor er det brukt et gjennomsnitt av de 
tre første koeffisientene for sau over 1 år, 0,0146. For sau under 1 år er det brukt et 
gjennomsnitt av de tre siste koeffisientene, 0,0138.  
 
Nettoenergi for laktasjon 
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Norge bruker IPCC sin formel for ukjent laktasjon fordi sau i Norge brukes til 
kjøttproduksjon. 
 
Nettoenergi for laktasjon beregnes kun for sauer i produksjon (over 1 år). 
 
Nettoenergi for drektighet 
IPCC standard koeffisient:  
1 lam: 0,077 
2 lam: 0,126  
Flere enn 2 lam: 0,15 
 
I Norge brukes et gjennomsnitt av de to første koeffisientene (0,1015) for sau under 1 år, og et 
gjennomsnitt av alle tre koeffisientene (0,1177) for sau over 1 år. 
 
Nettoenergi for drektighet beregnes for sauer i produksjon (over 1 år) og lam for påsett (under 
1 år). 
 
Nettoenergi for vekst 
Formel oppgitt i dokumentasjon: / (365 days/year) 
 
Formelen som er oppgitt er ufullstendig. Det oppgis i dokumentasjonen at formelen fra IPCC 
ble prøvd ut, men at dette ga resultater som ikke samsvarte med teoretiske tall. Av 
excelmodellen framgår det at følgende formel er brukt: 17,3 * (Kroppsvekt-
3)/(Slaktealder*30). Formellisten i dokumentasjonen bør oppdateres med dette.  
 
Nettoenergi for vekst beregnes for alle grupper utenom sauer i produksjon (over 1 år). 
 
Slaktealder som er brukt i beregningene framgår kun av excelarket og man kan vurdere å ta 
dette inn i dokumentasjonsrapporten. Kilde ikke oppgitt i excelarket:  
Lam til slakt, under 1 år, juni-des: 4,8 mnd 
Lam til slakt, under 1 år, jan-mai: 11 mnd 
Lam for påsett, under 1 år: 12 mnd 
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2.1 Mulige oppdateringer av data 

 
I tabell 2.2 vises verdier som ikke oppdateres årlig, hvor vi har funnet oppdaterte tall. Det er 
likevel verdt å nevne at dette er oppdateringer som sannsynligvis utgjør relativt liten forskjell 
for klimagassutslippene og en dermed kan vurdere nytten av årlige oppdateringer. Dette er 
også verdier som trolig ikke endres fra år til år.  

Tabell 2.2 Verdier som brukes i dag, hvor det er funnet oppdaterte tall  

 Verdi som 
brukes i 
beregninger 
i dag 

Oppdatert 
verdi 

Kommentar/kilde 

Fødselsvekt 4,5 kg 4,8 kg Årsmelding Sauekontrollen 2017, Animalia 
Medlemmer av sauekontrollen  

Ullproduksjon 
– sau under 1 
år 

1,9 kg/år ?  

Ullproduksjon 
– sau over 1 
år 

4,1 kg/år 4,5 kg/år Tall fra 2010. Hentet fra AgriAnalyse (2011). God drift viktigere enn 
størrelse? Økonomien i saueholdet. Rapport 4-2011. Oslo: AgriAnalyse  

Fordeling 
slakt? 

jun-des 92,1 
%, jan-mai 
7,9 % 

 Dette er tall for slaktede lam 2017, hentet fra Animalia slaktestatistikk 
https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/klassifisering-av-sau/ 
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3    Beregning av enterisk metan fra sau i noen 
utvalgte land 

Dette kapittelet gir en oversikt over metodikk og data som blir benyttet i beregning av enterisk 
metan fra sau i land vi kan sammenligne oss med. Landene som gjennomgås er Irland, 
Sverige, Danmark og New Zealand. Data og informasjon i dette kapittelet er hentet fra 
National Inventory Report 2018 fra de ulike landene.3 

3.1 Irland4 

Metodikk: Tier 1 
Rapporteres av: The Environmental Protection Agency (EAP) 
 
For enteriske metanutslipp fra sau brukes Tier 1, til tross for at sau er en nøkkelkategori. Det 
er fordi informasjonen som brukes til å utlede Tier 2-utslippsfaktorene for storfe, er ikke 
tilgjengelig for andre viktige husdyrkategorier i Irland, som sau og svin.  
 Irland bruker standard utslippsfaktor for sau i utviklede land på 8, men de har satt 
utslippsfaktoren for lam til 2,7. Utslippsfaktoren for lam er kalkulert ut i fra at lammene lever 
180 dager før slakting og IPCCs standard konverteringsfaktor til metan (Ym) på 4,5 prosent for 
lam. Viktig data, som spesifikke husdyrtall er tilgjengelig og brukes for alle år.  
 Irland er i prosess med å undersøke mulighetene for å utvikle Tier 2-estimater for utslipp 
av enteriske metan fra sau, som er anbefalt i tidligere Inventory Review Reports.  

3.2 Sverige5 

Metodikk: Tier 1 
Rapporteres av: Swedish Environmental Protection Agency 
 
Sverige bruker Tier 1 i beregningen for sau, til tross for at sau er en nøkkelkategori. 
Populasjonen av sau er ikke delt i underkategorier. Standard utslippsfaktor på 8 kg/hode/år fra 
IPCC er benyttet. Dyretall sjekkes for kontinuitet og uregelmessigheter.  
 

                                                 
3 Tilgjengelig på https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-
convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018 
4 https://unfccc.int/documents/65675 
5 https://unfccc.int/documents/65685 

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/documents/65675
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3.3 Danmark, Grønland og Færøyene 

Danmark har ulike geografiske definisjoner for ulike rapporteringer. I rapporteringen til 
UNFCC er både Færøyene og Grønland inkludert. Danmark og Grønland benytter Tier 2-
metodikk, mens Færøyene bruker Tier 1-metodikk. Danmark mottar rapportering fra 
myndighetene på Grønland og Færøyene, men bistår også i rapporteringen. 
Dokumentasjonsrapportene fra Færøyene og Grønland er inkludert som kap. 16 og 17 i 
Danmarks rapportering til UNFCCC. 

 

3.3.1 Danmark 
Metodikk: Tier 2 
Rapporteres av: Danish Centre for Environment (DCE) and Energy ved Aarhus Universitet.  
Dokumentasjon: Kapittel 5 og i tabeller i Annex 3D. En del av tabellene i Annex 3D er ikke 
lagt inn i selve dokumentet, men må hentes ut fra følgende excel-fil: 
http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/emissioner/supporting-documentation/greenhouse-
gases-nir/ 

 
Enterisk fermentering er identifisert som en viktig nøkkelkategori, men sau står for under 1 % 
av utslippene av enterisk metan i Danmark. Utslippsfaktoren for sau er uendret fra år til år i 
Danmarks beregninger. Danmark bruker Tier 2-metodikk med standardverdier for Ym, men 
med en enklere beregning av bruttoenergi (GE) enn det som er beskrevet i IPCCs 
retningslinjer. GE beregnes ut ifra bruttoenergi per fôrenhet6, dvs. totalt energiinnhold i 
proteinene, fettet og karbohydratene i fôret. Danmark går altså ikke veien om 
nettoenergiberegninger. 
 
Danmark gjør beregninger for to undergrupper, sau og lam. Populasjonen av sau og lam var 
på henholdsvis 83 000 og 124 000 i 2016. 

 
Bruttoenergi (GE) beregnes slik: 

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓ô𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴ℎ𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓ô𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴ℎ𝑟𝑟𝐴𝐴 
 
Antall fôrenheter er normtall hentet fra DCA – «Danish Normative System», som er basert 
på praktisk agronomi og oppdateres årlig. DCA får data fra SEGES, som er det sentrale 
kontoret for all dansk landbruksrådgivning. SEGES gjør mye forskning selv, og samler 
fôringsplaner og rapportering fra danske gårdbrukere. I Normtal 20167 står det oppgitt 728 

                                                 
6 En fôrenhet er et mål på fôrets nyttbare energi/netteenergi, dvs. den energien som kan brukes til vedlikehold, 
bevegelse, tilvekst og melkeproduksjon. Dvs. bruttoenergi i fôret fratrukket tap av energi i gjødsel, urin, metan 
og varme. En fôrenhet i Danmark defineres som nettoenergien i 1,00 kilo bygg med et tørrstoffinnhold på 86 %. 
Dette skiller seg noe fra Norge, der 1,00 kilo bygg med tørrstoffinnhold på 85 % brukes (6900 kJ). 

7 http://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf  

http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/emissioner/supporting-documentation/greenhouse-gases-nir/
http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/emissioner/supporting-documentation/greenhouse-gases-nir/
http://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf
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fôrenheter for sau med avkom. Siden det er brukt 498 FU for sau og 153 FU for lam i 
beregningene, betyr det at man regner med 1,5 avkom per sau (498 + 1,5*153 = 728). 
 
Bruttoeenergi (GE) per fôrenhet er beregnet ut i fra sammensetningen av fôret og 
energiinnholdet av protein, fett og karbohydrater i bestanddelene i fôret. 

 
 
Der energiinnholdet E er faste verdier for protein, fett og karbohydrater og oppgitt i Tabell 
3D-7: 

 
 
Andel (%) protein, fett og karbohydrat per kilo tørrstoff er spesifikk for de ulike 
komponentene i fôret, og er oppgitt i Tabell 3D-6. 
 

For sommerfôring antas det at alt fôrinntaket skjer på beite, med to uker gammelt 
kløvergress. Beregnet bruttoeenergi per fôrenhet er på 18,8 MJ/FU. 

 
For vinterfôring legges det til grunn en gjennomsnittlig vinterfôringsplan, basert på 
informasjon fra DCA og SEGES: halm (1 kg tørrstoff/dag), soya (0,1 kg TS/dag), bygg 
(6,2 kg TS/dag) og tørkede graspellets (1 kg tørrstoff/dag). Dette gir en gjennomsnittlig 
bruttenergi per fôrenhet på 30,0 MJ/FU. 
 

 

 
 
Det oppgis at antall beitedager er 265 (Annex 3D Table 3D-9). 
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Som nevnt skiller Danmarks beregninger for enterisk fermentering seg fra Tier 2-metodikken 
i beregningen av bruttoenergi. For melkekyr (som har en mer kompleks beregningsmetodikk) 
er det gjort en sammenligning av Danmarks metodikk og IPCCs metodikk, og funnet at 
utslippsfaktoren blir høyere med Danmarks metodikk. Dette kan forklares med høy 
melkeproduksjon og høyt fôrinntak. For andre dyreslag er det ikke oppgitt at det er gjort slike 
sammenligninger. 
 

3.3.2 Grønland 
Metodikk: Tier 2 
Kapittel 16 i Danmarks NIR. Rapportering gjøres av Statistics Greenland. 
 
På Grønland står sau for 87 % av utslippene av enterisk metan og tamrein for 13 %. Grønland 
bruker Tier 2-metodikk. Dokumentasjonen er svært kort og det er ikke beskrevet hvordan GE 
beregnes, utover at beregningene tar utgangspunkt i forbruk av fôr og fôrsammensetning, som 
er basert på fôringsplaner og data fra det nasjonale statistikkbyrået og landbruksrådgivningen. 
Det kan tyde på at Grønland bruker samme metodikk som Danmark og ikke går veien om å 
beregne nettoenergibehov.  
 
Det er uklart om man har delt sauepopulasjonen inn i undergrupper. GE er beregnet til 28 
MJ/hode/dag og utslippsfaktoren til 12,1 kg CH4/hode/år (tabell 16.5.3). Samme 
utslippsfaktor brukes for alle år i tidsserien, fordi man ikke kan dokumentere at det har vært 
noen endring i fôrinntak. Standard Ym fra IPCC på 6,5 % brukes i beregningene. 
 

3.3.3 Færøyene 
Metodikk: Tier 1 
Annex 7 i Danmarks NIR. Rapportering gjøres av Umhvørvisstovan (Miljødirektoratet). 

 
Alle utslippsberegninger på Færøyene er beregnet med Tier 1-metodikk. Alle 

utslippsfaktorer for jordbruk er standard IPCC-faktorer. For sau brukes derfor 8,00 kg 
CH4/hode/år.  

Årlig statistikk over antall dyr hentes fra det nasjonale statistikkbyrået (www.hagstova.fo), 
men i Færøyenes CRFer ser det ut til at samme tall er brukt alle år i rapporteringen (78 940). 

  

http://www.hagstova.fo/
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3.4 New Zealand 

Metodikk: Tier 2  
Rapporteres av: Ministry for the Environment, New Zealand 
 
NZ sine modeller for de viktigste husdyrgruppene, inkludert sau, er ansett for å være nærmere 
Tier 3-metodikk, fordi land-spesifikk data og månedlige data for husdyrpopulasjon, 
produktivitet og gras/eng-kvalitet brukes.  

Data om produksjon (melk, kjøtt og ull), samt populasjonstall, blir kombinert med 
informasjon om energiinnholdet i fôret og energibehovet dyret har for å ha et gitt 
produksjonsnivå i hver underkategori. Dette blir brukt for å beregne fôropptaket som blir 
ganget opp med utslippsfaktor.   

Figur 5.1.7 gir viser et forenklet bilde av metodikken for utslippsberegningen for sau (og 
andre viktige drøvtyggere). 
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New Zealand deler sau inn i syv underkategorier, som vist i tabell A3.1.2. 
 

 

 
 
Utslipp fra sau 
De enteriske utslippene fra sau er regnet ut ved å bruke en metodikk som er beskrevet i 
Swainson et al. (2016). Rapporten analyserer nylige gjennomførte eksperimenter hvor utslipp 
av enterisk metan fra sau, beiter med ulike kvaliteter og mengder ble målt og analysert. 
Analysen bekreftet at tørrstoffinntak har størst påvirkning på utslippen, mens eng og 
beitekvalitet har en mindre, men statistisk signifikant effekt for sau under et år. Rapporten 
konkluderer med to ligninger, en for sau under 1 år og en for sau over 1 år.  
 
For sau under 1 år: 

 
 
For sau over 1 år: 

 
 
CH4-enteric = totale utslipp av enterisk metan (kg CH4/år) 
dm = antall dager i måned m 
ncm = antall sau i klasse c i løpet av måned m (hoder), for sau eldre enn et år  
DMI = daglig tørrstoffinntak for en individuel sau i klasse c i måned m (kilo tørrstoff per hode per 
dag), for sau eldre enn 1 år 
Klassene refererer til de ulike kategoriene sau som er over 1 år (eks. tørre søyer, kastrert vær, vær). 
 
NZ bruker en land-spesifikk metodikk og utslippsfaktor for å beregne CH4 utslipp per enhet 
av fôrinntaket, til tross for et stort antall publiserte modeller som finnes for fordøyelsen hos 
drøvtyggere. Det er fordi datakravene til fordøyelsesmodellene gjør dem vanskelige å bruke i 
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New Zealand's National Inventory Report. Ingen av modellene kan forutsi bedre enn 
eksperimentell data. I tillegg har modellene hovedsakelig kommet fra dyr som er fôret 
innendørs på dietter som er annerledes enn NZ sine beitende dyr. 
 
Siden 1996 har forskere på New Zealand målt metanutslipp fra storfe og sau ved å bruke 
«svovelheksafluorid (SF6)-tracerteknikken». Man har nå gått over til å bruke 
respirasjonskamre, som anses som gullstandarden for å vurdere klimagassutslipp fra husdyr. 
For lage en ligning for metanutslipp fra sau, ble publiserte og ikke-publiserte data om 
metanutslipp fra sau på New Zealand gjennomgått. Det ble videre beregnet en gjennomsnittlig 
ligning for metanutslipp for sau over og under 1 år (presentert i tabell 5.2.2) 
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4    Sammenligning av landene 

Sammen med National Inventory Report leverer landene excelfiler i «Common reporting 
format» (CRF). I fanene «Table 3As.1 og Table 3 As.2» oppgis en del nøkkeltall for enterisk 
fermentering, blant annet gjennomsnittlig utslippsfaktor. Utslippsfaktoren varierer i realiteten 
mellom sau/lam, årstid/fôringssituasjon etc., men det er nyttig å se på gjennomsnittet for å 
enklere kunne vurdere lands utslippsfaktorerer mot hverandre.  
 
Danmark og New Zealand bruker, i likhet med Norge, Tier 2. Danmark har valgt en enklere 
løsning enn den anbefalte formelen for brutto energiinntak (GE) fra IPCC, og beregner GE for 
sau direkte fra bruttoenergi i en standard fôrrasjon og ikke via dyras nettoenergibehov. New 
Zealands metodikk anses å ligge nærmere Tier 3, da de har utviklet en ligning for 
sammenheng mellom fôrinntak og metanutslipp basert på reelle måledata. 
 
Utslippsfaktorene varierer mellom de ulike undergruppene av sau i de ulike landene, men som 
sammenligningsgrunnlag er det nyttig å se på gjennomsnittlig utslippsfaktor i landene som 
bruker Tier 2-metodikk (vektet gjennomsnitt av undergruppene). Her ser man at Norge har en 
noe lavere gjennomsnittlig utslippsfaktor enn New Zealand (og Grønland), men høyere enn 
Danmark og landene som bruker IPCC sin standard utslippsfaktor på 8 kg metan per dyr per 
år. I landene undersøkt kan det se ut som at landene med mest grundig metodikk har høyest 
gjennomsnittlig utslippsfaktor. 

Tabell 4.1 Sammenligning mellom land (2016-tall) 

 Norge Danmark Grønland Færøyene New 
Zealand 

Irland Sverige 

Metodikk Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 1 
Populasjonsstørrelse 1486670 206280 18190 78940 27583670 4770170 578170 

Utslippsfaktor (snitt), 
kg/hode/år 

11,83 6,71 12,09 8,00 12,20 5,62 8,00 

GE (snitt), 
MJ/hode/dag 

34 20 28  30   

Totale utslipp, ktonn 17,59 1,38 0,22 0,63 336,5 26,82 4,63 
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Vedlegg 

Dette vedlegget bør leses som en forlengelse av avsnittet om GE – brutto energiinntak i kapittelet om 
de norske beregningene. Vi har her beregnet REM og REG med IPCCs formler og sammenlignet det 
mot konverteringsfaktorene brukt i de norske beregningene. 
 
IPCCs formler: 

 
Hvis vi setter DE% til 43% (som i de norske beregningene) og setter inn 0,43 i formlene, får vi 
følgende verdier: 
REM = -5795 % 
REG = - 8581 % 
 
Å sette inn DE i prosent/brøk, slik det er forklart i IPCCs retningslinjer, gir åpenbart helt gale verdier 
for REM og REG. Hvis vi isteden setter inn 43 i formlene, får vi følgende verdier: 
REM = 38 % 
REG = 10 % 
 
For å sammenligne GE beregnet med IPCCs konverteringsfaktorer og faktorene brukt i Norge, bruker 
vi NE fra excelarket for sauer i produksjon (over 1 år): 
NE, første ledd = 8,78 MJ 
NE, andre ledd = 0,27 MJ 
 
GE, med IPCCs konverteringsfaktorer = (8,78 MJ/0,38 + 23,26 MJ/0,01)/0,43 = 60 MJ 
 
GE, med konverteringsfaktorer brukt i norske beregninger = (8,78+0,27) MJ /0,65/0,81/0,43 = 40 MJ 


	Sammendrag
	Innledning
	1    Retningslinjer for beregning av enterisk metan fra sau
	Tier 1:
	Tier 2:
	Tier 3:

	2    Beregning av enterisk metan fra sau i Norge
	2.1 Mulige oppdateringer av data

	3    Beregning av enterisk metan fra sau i noen utvalgte land
	3.1 Irland3F
	3.2 Sverige4F
	3.3 Danmark, Grønland og Færøyene
	3.3.1 Danmark
	3.3.2 Grønland
	3.3.3 Færøyene
	3.3.4
	3.3.4

	3.4 New Zealand

	4    Sammenligning av landene
	Litteratur
	Vedlegg

