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Høring - Forslag til forskrift for tilskudd for levering av
husdyrgjødsel til biogassanlegg

Vi viser til deres brev av 09.07.14 der vi gis anledning til å komme med kommentarer til
forslag til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Fylkesmannen ser at det ut fra fastsatte mål, er behov for økonomiske incentiver for å
sikre tilstrekkelig tilførsel av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Samtidig ønsker vi å påpeke
at det også er betydelige utfordringer knyttet til håndtering (lagring og spredning) av
bioresten fra biogassanlegg.

Fylkesmannen er enig i at det skal tas hensyn til gjødslas tørrstoffinnhold ved levering til
biogassanlegg, men omregningen bør gjøres mer forståelig enn foreliggende forslag. Etter
vårt syn hadde det vært enklere om tilskuddet kun ble utmålt etter mengde tørrstoff levert
anlegget. Det er ellers å bemerke at denne ordningen ventelig vil medføre sparte
kostnader for de om avhender husdyrgjødsel gjennom året (ikke minst over tid i form av et
redusert investeringsbehov), og også vil være til stor fordel for husdyrprodusenter med for
lite spredeareal.

Fylkesmannen mener det blir komplisert å skille mellom husdyrgjødsel som leveres til
eget biogassanlegg og til andre anlegg. Regelverket vil lett kunne omgås ved å opprette
ett foretak for husdyrproduksjon og ett for biogassanlegget. Utmåling av tilskudd pr. dyr
har også mange usikkerhetsfaktorer både mht. til mengde og om alt til brukt i
biogassanlegget. For eksempel for ammeku er det stor variasjon etter driftsopplegget hvor
stor andel av husdyrgjødsla som blir samlet opp. Det ville være enklere å forvalte og
kontrollere, og etter Fylkesmannens vurdering like treffsikkert, om en krevde
tørrstoffmåling og loggføring av mengde husdyrgjødsel som overføres eget
biogassanlegg.

Med hilsen

Haavard Elstrand Lars Martin Hagen
landbruksdirektør fylkesagronom
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