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Høringsuttalelse - forslag til forskrift for tilskudd for levering av 
husdyrgjødsel til biogassanlegg

I innstillingen til Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk, det såkalte klimaforliket, 
Innst. 390 S (2011-2012) pekte komiteen blant annet på at ”det er viktig å bidra til utvikling 
av biogass i Norge, blant annet gjennom gårdsbaserte biogassanlegg og store behandlings-
anlegg for husdyrgjødsel og avfall.”

I Prop. 122 S heter det: […]Det foreslås å innføre et pilotprosjekt hvor det gis tilskudd på 15 
kroner per tonn husdyrgjødsel som jordbruksforetaket leverer til et biogassanlegg. Tilskuddet 
vil være nøytralt i forhold til både størrelse og plassering av biogassanlegget. Det settes av 1 
mill. kroner til formålet over LUF for 2013. SLF får i oppdrag å utforme utkast til forskrift og 
forvalte ordningen. Pilotprosjektet evalueres i 2017, og må da vurderes sammen med øvrige 
insentiver for biogass. I jordbruksoppgjøret 2013 ble det bestemt å doble satsen og 
avsetningen: […] Avsetningen økes til 2 mill. kroner i 2014 og tilskuddssatsen økes til 30 
kroner per tonn husdyrgjødsel.

§ 3. Vilkår.
Avgrensing til produksjonstilskuddsberettigede.

FMBU’s kommentar: 
Dersom det hadde vært åpning for at «garasjehest og ridesentre» også kunne levere, så hadde 
kanskje noe av problemet med hestemøkkdeponier blitt løst. Staten bør da gi en 
ekstrabevilgning til dette utenom jordbruksavtalen. Hvis dette ikke er aktuelt, må forbudet 
mot deponering håndheves vesentlig strengere og etableringer uten tilstrekkelig spredeareal 
pålegges levering til biogassanlegg.

§ 4. Beregning av tilskudd

FMBU’s kommentar:
Hadde det vært enklere å betale tilskudd pr. kg tørrstoff?  Omregningen og forklaringen i § 4 
synes både komplisert og uoversiktlig. Eller menes det samme som i forklaringen i § 4. Det 
bør stimuleres til transport av minst mulig vann.

«Dersom foretaket benytter eget biogassanlegg, må all husdyrgjødsel benyttes der.»

FMBU’s kommentar:
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Vil det si at det ikke er lov å gjødsle med egen husdyrgjødsel uten at den først har vært innom 
eget biogassanlegg når foretaket har slikt anlegg? Dette er etter vårt syn uheldig. 

Til § 5. Søknad og utbetaling
«Søknad om tilskudd må være levert innen 20. januar året etter at leveringen av 
husdyrgjødselen har funnet sted.» 

FMBU’s kommentar:
Dette bør samsvare med søknadsfrist for PT. Det kunne også være et annet alternativ å 
samkjøre dette med RMP og søknadsfristen der, men den fristen varierer i dag mellom 
fylkene.
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