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Til    Miljøverndepartementet 
 
Sak: Høringsuttalelse i forbindelse med ”Klimakur” 
 
Torsdag 20. mai ble nettverket ”Gårdsgass Midt-Norge” stiftet på Mære videregående skole i Nord-
Trøndelag. Hensikten er at aktører som har bygd, eller planlegger å bygge gårdsbaserte 
biogassanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal skal få en arena til å utveksle erfaringer og lære av 
hverandre. Anlegg er under planlegging eller bygging ved Mære, på Skjetlein videregående skole i 
Sør-Trøndelag og ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll i Møre og Romsdal. Fagmiljøene på disse tre 
stedene vil være naturlige samlingspunkter lokalt innenfor nettverket. I tillegg deltar også 
gårdbrukere som allerede har bygd anlegg eller har anlegg under planlegging i nettverket samt lokal 
og regional landbruksforvaltning og rådgivning. 
 
Som sin første utadvendte aktivitet ønsker Gårdsgass Midt-Norge å engasjere seg i høringsrunden om 
”Klimakur 2020” med særlig vekt på landbrukets utfordringer og muligheter. Biogassbehandling av 
husdyrgjødsel i stort omfang (30 % eller mer) er vurdert som del av landbrukets klimatiltak. Skal 
dette realiseres, kreves det en omfattende innsats fra norske gårdbrukere både i form av 
finansiering, faglig oppgradering og ikke minst innsatsvilje og motivasjon. Biogassteknologien er lite 
utviklet på gårdsnivå i Norge, og det trengs mye forskning og utviklingsarbeid for å finne gode og 
tilpassede løsninger. De prosjektene som er gjennomført eller grundig utredet så langt har ikke klart 
å vise bedriftsøkonomisk lønnsomhet med dagens energipriser og støtteordinger. Samfunnet må 
være villig til å kompensere bondens merarbeid og investeringskostnader for å redusere utslipp av 
klimagasser gjennom biogassanlegg. 
 
Gårdsnett Midt-Norge ønsker å engasjere seg i biogass-satsingen, spesielt i vår region. Vi ønsker å 
samle og dokumentere de erfaringene som gjøres, og å delta i utviklings- og forskningsarbeid innen 
gårdsbasert biogass. Midt-Norge er et viktig landbruksområde hvor husdyrholdet fortsatt er 
omfattende, og det ligger godt til rette for å prøve ut ulike anlegg i praksis. Vi er klar over at 
høringsfristen gikk ut 18. mai, men siden nettverket ble startet den 20. mai håper vi på forståelse 
for at vi ikke kunne overholde denne fristen og at dere kan ta oss med blant svarerne. 
 
Med hilsen, på vegne av nettverket ”Gårdsgass Midt-Norge”, 
 

 
Sign. Sign. 

Anne-Kristin Løes Geir Fisknes Arve Lian 

Bioforsk Økologisk Mære Landbruksskole Skjetlein videregående skole 

 

 
 
 
 
 


