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NORSKOGs innspill til utredning av Bionova 
 

Bionova må være tilgjengelig tidlig i investeringsfasen 
Bionova må skille seg fra Investinor, ved at midlene må være tilgjengelige tidligere i investeringsfasen for å 

minimere risiko. Dersom midlene først blir tilgjengelige i en senere fase, vil ordningen kun bidra til å støtte 

opp tiltak som allerede har vist seg å være suksessfulle, mens mer ambisiøse prosjekter kanskje aldri blir 

iverksatt. Vi vil understreke at et Bionova ikke vil være nok for å øke investeringsviljen – det er minst like 

viktig med gode rammebetingelser.  
Bionova skal bidra til å gjøre det lettere å investere i ny industri, eller videreutvikle eksisterende industri. 

 

Økt karbonbinding og utslippskutt 

Når det gjelder tiltak i skog, så kan Bionova bidra til økt karbonbinding. Planting av skog på nye arealer og 

gjødsling er blant de mest effektive tiltakene vi kan utføre for å sikre karbonbinding på kort og lang sikt. 

Dette er tiltak som ligger inne i dagens LUF-midler, men hvor det er behov for store økninger. Per i dag 

binder norsk skog om lag halvparten av Norges årlige utslipp. For å opprettholde en høy karbonbinding er 

det viktig å tilrettelegge for at investeringer i skogbruket under hele omløpet. 

 

Insentiv for teknologiskifte for en grønnere verdikjede 

Det er i dag langt frem til at skogsmasiner kan være elektriske. Et konkret tiltak for å redusere 

karbonutslippet knyttet til skogbruk  er derfor et finansieringsfond for hybrid-hogstmaskiner. 

 

Effektiv bruk av midler 

Når det gjelder organiseringen av Bionova, anbefaler NORSKOG å benytte seg av eksisterende systemer og 

utprøvde løsninger, slik at en minst mulig andel av midlene går bort i administreringen og planleggingen av 

ordningen. Det er viktig både for samfunnsøkonomien og klimaet at ordningen raskt og effektivt kan 

iverksettes. 

 

Med vennlig hilsen 

NORSKOG 

 

Julie Westergaard Karlsen 

Næringspolitisk rådgiver 
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