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Innspill til utredning om Bionova 

Vi viser til regjeringens arbeid med å etablere Bionova og invitasjon til å komme med 
innspill til arbeidet.  
 
Regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune (RKNU) behandlet sak 
om etablering av Bionova i møte 24.mars 2022 og fattet følgende vedtak; 
 
«1. Bionova må være spisset mot den enkelte bonde, både ved at det er mulig få 
tilskudd til konkrete tiltak og ved at en sikrer at investeringer har bærekraftig avkastning 
for den enkelte bonde og ikke medfører økt privat låneopptak. 
 
2) Bionova må organiseres slik at en har sterk tilgang på kompetansemiljøer knyttet til 
landbruk og havbruk innen både aktiv drift i både stor og liten skala, og ledende 
forsknings- og teknologimiljøer rettet mot landbruk, havbruk og bruk at restavfall som 
ressurs. I tillegg bør Bionova evne å knytte sammen matproduksjon med Norges 
verdensledende miljøer innen energirelaterte næringer.  
 
3) Bionova bør etableres i Rogaland. Det vil være en styrke for både virkemiddelet og 
den allerede eksisterende kompetansen i fylket og være et sterkt bidrag i det grønne 
skiftet, ikke bare for bioøkonomien, men for samfunnet som helhet» 
 
Fylkesdirektøren i Rogaland fremhever videre i saksfremlegget at siden hovedformålet 
for Bionova er å styrke klimatiltak i jordbruket, vil det være viktig å organisere 
tilskuddsordningen slik at den er best mulig tilpasset organisasjonsformen til bøndene 
som enkeltpersonforetak.  
 
Ordningen må være spisset med et formål og virkemidler som ikke overlapper det som 
i dag ivaretas av Innovasjon Norge. Dersom Bionova legges til Innovasjon Norge, har 
regionskontoret i Rogaland svært relevant kompetanse og er tett på de viktige aktørene 
i fylket.  
 
Rogaland har et av landets fremste og mest produktive husdyrmiljø i Norge. Fylket har 
komplette verdikjeder innen både jordbruks og havbruksnæringene og ledende aktører 
og teknologi- og forskningsmiljø rettet mot begge næringene. Regionen kjennetegnes 
av et tett samspill mellom bruker av teknologi, produsent og forsknings- og 
innovasjonsmiljø. En lokalisering i Rogaland vil bidra til å styrkegjennomføringen av de 
utfordringer virkemiddelordningen skal bidra til å løse. 
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Hilsen 
Mette Fossan 
seksjonssjef 

May Endresen 
fagkoordinator  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet. 
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