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Høringsuttalelse- forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel 

til biogassanlegg 

 

Det vises til høringsbrev datert 09.07.2014, samt avtale med avd dir Orlund om utsettelse for 

levering av høringsuttalelse til 18. september. 

 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) ønsker å gi sin tilslutning til hovedtrekkene i forslaget til 

tilskudd slik det er framsatt, og mener det er viktig for å stimulere til økt aktivitet.  Vi støtter 

på dette grunnlaget §§ for formål, virkeområde og vilkår. 

 

Til beregningsmåten for tilskudd i §4 første ledd støtter vi den, men synes den er 

unødvendig vanskelig å forstå ut fra teksten.  Vi vil videre påpeke at vi mener det blir 

misvisende at det står: «Satsen er kr 250 per tonn levert husdyrgjødsel.» Begrepet 

«andelen» foreslår vi å bytte ut.  Analyser av gjødsel vil oppgi % tørrstoff og ikke % vann. 

Slik sett kunne X vært uttrykt som (100-% tørrstoff)/100, men det oppfattes heller ikke som 

enkelt å forstå.   

 

Vi foreslår første ledd slik: 

«Tilskudd gis per tonn levert husdyrgjødsel vektet for målt vanninnhold i gjødselen. 

Gjødseltørrstoff danner referanse, og vektes med faktor 1.  Faktoren avtar med økende 

andel vann etter formelen 1-X2, der X=% vanninnhold/100.  Satsen er kr 250 per tonn levert 

gjødseltørrstoff.» 

 

I andre ledd oppgis at tilskuddet for gjødsel som blir brukt i eget biogassanlegg, beregnes 

via standard gjødselmengder til å bli oppgitt som direkte tilskuddssats per dyreenhet.  I NLR 

kan vi imidlertid ikke se nødvendigheten av kravet om at all gjødsel fra bruket må brukes i 

biogassanlegget for å være tilskuddsberettiget.  På enkelte bruk med ulike dyreslag, er det  
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ikke uten videre gitt at f.eks en talle er hensiktsmessig å benytte i anlegget.  Det kan også 

hende at det kan være tilfelle der det vil være rasjonelt å kjøre deler av gjødselmengden til et 

fellesanlegg.  Hvis dette kan dokumenteres, mener vi det er ulogisk at det resterende som er 

brukt i eget anlegg, ikke skal være berettiget til tilskudd.  Vi foreslår derfor nytt andre ledd 

slik: 

«Der foretaket benytter eget biogassanlegg må det dokumenteres dersom ikke all 

husdyrgjødsel er benyttet der.  Tilskudd for gjødsel brukt i eget anlegg beregnes direkte fra 

dyretallet slik:» 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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