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Høringsuttalelse - Forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til 

biogassanlegg 
 

 

Det vises til høringsbrev datert 9.7.2014 med forslag til ny forskrift. 
 

Uttalelse: 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er positiv til tiltak som kan redusere utslipp av 

drivhusgasser og som samtidig øker nytteverdien av næringsstoffer i 

husdyrgjødsel.  I Sør-Trøndelag er det enkelte konsentrasjoner av husdyrhold 

der mengde husdyrgjødsel kan gi grunnlag for drift av biogassanlegg. Det er 

spesielt transportkostnader knyttet til gjødsla som i dag begrenser god 

agronomisk bruk av husdyrgjødsel og som dermed gir økte utslipp av 

klimagasser. Transporttilskudd på husdyrgjødsel til biogassanlegg vil kunne 

avhjelpe dette noe og bidra til etablering av flere anlegg som bidrag til reduserte 

utslipp. 

Fylkesmannen har kommentarer til følgende paragrafer i forskriften: 

§2. Virkeområdet bør defineres nærmere slik at opphav for gjødsla kan 

dokumenteres.  Det er nødvendig for bruk av bioresten som enkelte 

produksjoner slik som økologisk landbruk, krever deklarasjon på.  

Videre vil ofte et biogassanlegg nytte andre råvarer i tillegg slik at disse råvarer 

også er en del av deklarasjon på bioresten. 

Ved siden av regelverket som Debio handhever, så bør det finnes en 

godkjenningsordning med tanke på deklarasjon av for eksempel rester av 

plantevernmidler og tungmetaller.  Som grunnlag for dette kan stå de krav som 

gjelder for forskrift av 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk 

opphav (Husdyrgjødselforskriften). Deklarasjon  bør følge alle uttak av 

biorest til gjødsel slik det er krav om i denne forskriften. Særlig gjelder det 

analyser og kvalitetskrav beskrevet i §§ 6 – 10. Dokumentasjon  på 

innsatsfaktorer er i dag også del av KSL-standarden for alle 

landbruksproduksjoner. 
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§3.  Vilkår om at virksomhet som søker er berettiget tilskudd for husdyrhold bør 

utvides til å gjelde ridesentre og andre mindre virksomheter som ikke er 

berettiget tilskudd.  I samråd med Fylkesmannen i Rogaland mener vi at slike 

virksomheter må kunne inngå avtaler med søknadsberettigede foretak for 

levering av husdyrgjødsel. Dersom gjødsel fra virksomheter som er i en form for 

driftsfellesskap med en godkjent leverandør, skal gjødsel leveres anlegget 

direkte. Mengde må veies eller loggføres som grunnlag for frakttilskudd og for 

deklarasjon av biorest. Bestemmelser om dette bør inn i forskriften. 

§4.  Tilskuddsberegning.   Fylkesmannen støtter beregningsmodellen med 

omregning i forhold til vanninnhold. 

Fastsatt tilskuddssats må settes slik at leveranser til et biogassanlegg oppfattes 

som å dekke evt. merkostnader.  Det er store variasjoner i transportavstander 

mellom distrikter, og det vil være behov for evaluering og mulig justering av 

satser.  Da er vi usikker på om ordningen i form av en forskrift heller kunne 

inngå i RMP eller SMIL slik at justeringer er lettere å få til. For framtidig 

etablering av flere biogassanlegg er det viktig at satsene er høye nok og varige 

slik at råstofftilgangen er sikret. 

§6.  Fylkesmannen bør få søknader til godkjenning.  

 

Generelt vil en slik ordning kunne bidra til miljøvennlige valg i forhold til 

handtering av husdyrgjødsla der alternativene fram til i dag i hovedsak er større 

lagerkapasitet, lengre kjøreavstander eller samlekummer nærmere 

spredearealene. Sammen med den nye husdyrgjødselforskriften, som er under 

revisjon, har vi håp om at denne forskrift bidrar til å nå vedtatte klimamål og 

samtidig sikre kostnadseffektiv gjødselhandtering for den enkelte husdyrholder.  

 

 

 

Med hilsen 
 

 

 

Magnhild Melandsø  (e.f.) Ivar Stokkan 
underdirektør fylkesagronom 
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