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Høringsuttalelse til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til 
biogassanlegg.

Fylkesmannen i Telemark er positiv til å stimulere til utnytting av husdyrgjødsel i biogassanlegg. 
Dette bidrar til å redusere klimagassutslipp i tillegg til at omdannet husdyrgjødsel er en homogen 
og luktfri masse som er lett å spre på jordene med det meste av næringssalter i behold.

I Telemark er det for øyeblikket ingen biogassanlegg i drift. Vi har derimot et forsøksanlegg på 
et melkebruk som skiller ut grove partikler og tørrstoff før fermentering. Og her ligger nøkkelen 
til suksess nemlig en gjødselfraksjon med mest mulig jevn tørrstoffinnhold. Variasjoner på 
tørrstoffinnhold skaper ofte problemer i et biogassanlegg. 
Det blir etter vår oppfatning feil å premiere leveranser med høyt tørrstoffinnhold framfor de med 
lavere. Vårt forsalg er derfor å sette en lik sats for all husdyrgjødsel levert til et biogassanlegg 
når tørrstoffinnholdet er mellom 5 og 10 %. Foretaket får ikke tilskudd når tørrstoffinnhold er 
utenfor dette intervallet.

Vårt utgangspunkt for denne endringen er todelt. For det første er det hensynet til den som driver 
et biogassanlegg. Stabile leveranser i form av mengde, type gjødsel og tørrstoffinnhold er viktig. 
For det andre er det hensynet til forenkling av regelverk. Etter vår oppfatning er det helt 
unødvendig å lage et så detaljert regnestykke for levert gjødsel. I de tilfeller hvor foretaket har 
eget biogassanlegg kan tilskuddssatsene også forenkles. I praksis er det bare aktuelt med biogass 
fra melkekuer, ungdyr av storfe og slaktegris med avlsgris. Gjødsel fra de øvrige dyreslag er etter 
vår oppfatning ikke relevant for biogassproduksjon på gård.

Vi ønsker oss forenklinger i den nye forskriften.

Med hilsen

Marita Bruun Bob Gottschal
Fung. landbruksdirektør senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift


