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Innspill til oppstart av Bionova   
 
Høsten 2019 ble konferansen “Grønn varme i nord” arrangert i Harstad i regi av Fylkesmennene i 
Nord-Norge og Innovasjon Norge. Basert på de utfordringer og muligheter Nord-Norge har innen 
bioenergi, ble det lagt fram et ønske fra deltagerne om å lage en felles strategi på området. I 
kjølvannet av konferansen har derfor Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark har lagd en 
felles bioenergistrategi for Nord-Norge, med grunnlag i gjeldende statlig politikk på 
bioøkonomiområdet. Strategien er utarbeidet i dialog med fylkeskommunene i Nord-Norge, 
Innovasjon Norge og bioenerginæringa.  
 
Offentlige og private aktører som har tilknytning til bioenergi, hadde høsten 2021 god mulighet til å 
uttale seg til innholdet i strategien. I desember og januar 2021/2022 ble den behandlet og godkjent 
av Partnerskap Landbruk i de gjeldene fylkene. 
 
I denne strategien blir det pekt spesielt på hvordan økt bruk av bioenergi kan være en av 
landbrukets energiløsninger. 
 
Regjeringen ønsker at Bionova-ordningen skal komme gårdbrukerne direkte til gode med konkrete 
tiltak. Nordland fylkeskommune vil derfor foreslå følgende tiltak med utgangspunkt i 
bioenergistrategien nevnt over: 
 

- Etablere flere gårdsvarmeanlegg for å dekke varmebehovet på gården. 
- Øke byggingen av biogassanlegg for å dekke en større del av energibehovet 

(varme/elektrisitet) på gården. 
- Etablere sambehandlingsanlegg/ordninger der råstoffleveranse fra eksempelvis marin 

sektor, husholdningsavfall, biologiske kilder og husdyrgjødsel kombineres. Her kan det 
framheves at Nordland har en svært stor akvakultursektor som genererer mye slakteavfall.  

 
Det finnes relativt gode finansieringsordninger for de to første typene tiltak, og Innovasjon Norge 
rapporterer at det er knapphet på midler til alle bioenergi-tiltak de forvalter på nasjonal basis. I 
Nordland har imidlertid etableringer av disse typene ikke slått spesielt godt an, og manglende 
lønnsomhet blir ofte oppgitt som hovedgrunn. Her bør det sees på muligheten for å øke rammene 
for disse finansieringsmulighetene og også etterforske hvorfor de blir så lite benyttet i nord. 
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Det siste tiltaket som går ut på å etablere flere sambehandlingsanlegg/ordninger, er helt i tråd med 
det Nordland fylkeskommune tenker innenfor sirkulærøkonomien. Her fins det ingen ordninger så 
vidt vi vet som kan komme den enkelte gårdbruker til gode. Siden vårt fylke er ett av Norges 
største fiskeri- og oppdrettsfylker, og en betydelig leverandør også i landbrukssammenheng, ville 
Nordland ha vært et godt utgangspunkt for å starte utviklingen av et slikt tiltak. En slik utvikling kan 
få mye forskningsbasert støtte gjennom Blågrønt Innovasjonssenter (BGINN), som er et samarbeid 
mellom FoU aktører, forvaltingsorganer, og representanter fra blå og grønne næringer. Med sin 
bottom-up-tilnærming, ønsker BGINN å identifisere forsknings- og innovasjonsbehovet for 
næringen, i konteksten av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsagendaer. Som 
resultat vil BGINN utvikle nye konsepter innenfor bioøkonomi og sirkulær økonomi som kan 
muliggjøre en bærekraftig og etisk forsvarlig bio-økonomi som er nødvendig for fremtiden. 
 
BGINN er bygd opp rundt ideen om at Nordland og Trøndelag til sammen sørger for en stor del av 
landets proteinproduksjon, og at det må kunne forventes et betydelig verdiskapingspotensial i 
framtida dersom de blågrønne næringene «snakker mer sammen». BGINN er en 
paraplyorganisasjon som skal lede til en kobling av FoU-miljøene og næringslivet. Den skal legge 
til rette for aktivt samarbeid av forskningsbasert innovasjon på tvers av fagområder, næringer og 
etater. Forskning rundt samhandlingsanlegg og utnyttelse av avfallsprodukter fra 
oppdrettsnæringa, er en viktig og stor del av BGINN allerede, og virkningene dette har for klimaet i 
framtiden aktualiserer denne forskningen ytterligere.  
 
Vår tilråding for etablering av Bionova: 
 
Nordland fylkeskommune forslår at en allerede eksisterende arena for tilskuddsforvaltning benyttes 
for å utvikle et eller flere blå/grønne tiltak som kan komme gårdbrukerne direkte til gode. Vi ser det 
som hensiktsmessig at dette er Innovasjon Norge, som allerede har et betydelig oppdrag på 
landbruksområdet. Nærheten til hvor disse temaene diskuteres kan være et godt argument for å 
legge en slik funksjon til Nordland, og Innovasjon Norge i Bodø.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Linda Haukland         
Fylkesråd for plan og næring      Hanne-Sofie Trager 
         Rådgiver 
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