
Ås kommune takker for muligheten til å gi innspill om Bionova. Vi gir følgende høringsinnspill: 

Bionova vil bli svært viktig for at kommunene med høy matproduksjon skal nå klimamålene våre og 

samtidig sikre matproduksjon og verdiskaping. Bionova må utvikle og støtte effektive klimatiltak. Bionova 

bør etableres i Ås, det er her Norge har fagmiljøene og rekrutteringsgrunnlaget som kan løse de store 

faglige utfordringene Bionova vil møte. 

1. Hvilke kjerneoppgaver bør Bionova ha?  

Ås er en betydelig jordbrukskommune, og vi har ambisiøse mål om redusert klimagassutslipp. Vi ser at 

klimamålene utfordrer jordbruket og setter norsk landbruk og matproduksjon under press. Vi ønsker derfor 

at Bionova sin kjerneoppgave blir å bidra til å utvikle og ta i bruk effektive klimatiltak i landbruket. 

Ås kommune er vertskommune for NMBU, forskningsinstituttene Nofima, NIBIO, Veterinærinstituttet og 

flere andre sterke fagmiljøer. Gjennom samarbeid med disse vet vi at det må forskning til for å utvikle 

effektive klimatiltak i landbruket. Dette gjelder f.eks. klimagassutslipp fra drøvtyggere og lagring av karbon i 

skog- og jordbruk. Vi ønsker derfor at Bionova har som en kjerneoppgave å støtte forskning og utvikling av 

nye klimatiltak i landbruk og matproduksjon.  

Det finnes også kjente klimatiltak som kan tas i bruk. Dette gjelder for eksempel problemstillinger knyttet til 

gjødselhåndtering. Vi ønsker at Bionova bidrar til å videreutvikle og få i bruk kjente klimagasstiltak i 

landbruk og matproduksjon. 

Vi har som kommune behov for å kvantifisere effekten av klimagasstiltak. Dette gjelder både utslipp og 

lagring av karbon. Det er mangelfull metodikk og kunnskap om dette. Vi ønsker at Bionova bidrar til å 

videreutvikle metodikk for å dokumentere og kvantifisere effekten av klimagasstiltak i landbruk og 

matproduksjon. 

2. Hvilke utfordringer løses ikke ved dagens virkemidler? 

Utslipp av klimagasser fra både husdyrproduksjon og fra arealer er til dels kjent og forstått, men det er også 

et stort behov for videre grunnleggende forskning for å utvikle gode og effektive tiltak. Dette gjelder i 

særdeleshet tiltak for reduserte utslipp fra drøvtyggere. For utslipp fra gjødsel og fra arealer er det noe mer 

ferdige tiltak, men også her er det stort behov for videre forskning for å tilpasse og forstå effektive tiltak. Vi 

ønsker at Bionova støtter forskning og utvikling for temaene vi har pekt på i pkt 1.   

3. Hvordan kan Bionova organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig 

brukervennlighet og kostnadseffektivitet? 

Det må legges avgjørende vekt på å knytte Bionova tett opp mot de beste eksisterende fagmiljøene i landet 

innenfor husdyrhold, jordbruk, skogbruk og havbruk. For å lykkes med målrettet innsats vil det være 

avgjørende å forstå kunnskapsmanglene, kunne rekruttere blant de beste fagfolkene, samt å kunne 

samarbeide tett med de beste fagmiljøene.  

I Ås har vi landets beste fagmiljøer og rekrutteringsgrunnlag for å bygge opp Bionova. Vi mener derfor at det 

vil gi Bionova mulighet for en målrettet, rask og kostnadseffektiv etablering å lokalisere Bionova i Ås. Her er 

det svært mange dyktige fagfolk som både danner et direkte rekrutteringsgrunnlag og som utgjør et samlet 

svært sterkt fagmiljø. Her er det tilgjengelige godt egnede lokaler som muliggjør en rask etablering. Vi mener 

at Bionova bør etableres i Ås, i nært samarbeid med fagmiljøene her. Ås kommune vil sammen med 

fagmiljøene i Ås bidra aktivt til etableringen dersom departementet velger å satse her. 

Ås, 30/3 2021, Ås kommune v/ordfører Ola Nordal 

 


