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

 

 

Avfall Norge ser positivt på at denne ordningen nå kommer på plass. Vi tror den kan gjøre det 

aktuelt for enkelte eksisterende anlegg å benytte husdyrgjødsel. Men vi tror ikke den i seg selv er 

god nok eller forutsigbar nok til at den vil kunne utløse bygging nye anlegg hvor husdyrgjødsel 

inngår. 

 

 Søkeberettiget (§3): 

Bonden søker tilskuddet og ordningen er tatt inn i Jordbruksavtalen. Det er en god ordning 

og gir mulighet for bonden til å samarbeide med et industrielt anlegg eller levere til eget 

anlegg. 

 Beregning av tilskudd (§4): 

Landbruksdirektoratet foreslår en støtte basert på mengde tørrstoff i gjødsla. Det støtter vi. 

Dette er en god løsning som innebærer likebehandling i forhold til anleggsstørrelse, 

anleggstype og type husdyrgjødsel.  Men det medfører et opplegg for måling av ts. 

Biogassanlegget må ta prøver ved mottak og dokumentere ts innhold pr leverandør. Et 

fornuftig regime må etableres ved biogassanlegget. 

 

Derimot mener vi at systemet kan forenkles ved at det gis et flatt tilskudd på kr 500 per tonn 

tørrstoff i stedet for foreslått omregningsmodell. 

 

For gårdsbiogassanlegg står det i forslaget: «må all husdyrgjødsel skal benyttes der». Dette kan 

være et urealistisk krav da mange gårdsbruk har flere gjødseltyper på gården. Selv for mindre 

gårdsbiogassanlegg tror vi det vil være hensiktsmessig å utbetale tilskudd etter mengder tørrstoff 

som faktisk blir biogassbehandlet. Å dokumentere tørrstoffinnhold bør alle biogassanlegg gjøre. 

 

 Finansiell risiko / likviditet (§5): 

I landbruket er det i hovedsak 2 søknadsomganger pr år. Denne ordningen har frist 20. 

januar med utbetaling i juni samme år. Dvs at pengestrømmen vil kunne vente nesten 1 ½ 

år før den kommer. I mellomtiden må landbruksbedriften dekke ekstra investeringer og 
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driftskostnader. Det bør vurderes en mulighet for forskuddsbetaling av f.eks 50% av 

tilskuddet som kommer til utbetaling snarlig etter søknad. Denne må selvsagt avregnes i 

samsvar med senere innberettet reelle tall, og eventuelt for mye utbetalt støtte betales 

tilbake. 

 

 Ordningens forutsigbarhet:   

Dette er en tidsbegrenset pilotordning basert på et avgrenset avsatt kroneramme som skal 

evalueres i 2017.  Det gjør det viktig at man kommer i gang så raskt som mulig slik at 

erfaringene kan evalueres. Samtidig er det viktig å være klar over at med denne 

begrensede forutsigbarhet i ordningen vil man neppe se at den utløser bygging av nye 

anlegg. 

 

Ordningen vil kunne bidra til at man får kanalisert mer husdyrgjødsel inn i allerede eksisterende 

biogassanlegg, som i dag er bygget for håndtering av annet råstoff. Den vil også bidra positivt til 

økonomien i allerede eksisterende anlegg.  

 

Avfall Norge foreslår at ordningen etableres som en 10-årig ordning med årlige evalueringer i 

forbindelse med Jordbruksforhandlingene. Det bør avsettes et fast kronebeløp f.eks 3 mill kr årlig 

med mulighet for årlige opp- eller nedjusteringer ettersom hvor stor bruk av ordningen det blir. 

Søkere som har fått innvilget støtte har førsterett til støtte og samme prinsipp følger for nye søkere. 

Mao et «førstemann til mølla» prinsipp, tilsvarende f.eks Bioenergiprogrammet hos Innovasjon 

Norge. På denne måten får søkere et insitament til å være raskt ute med søknad og igangsetting av 

drift. 
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