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Innspill til etablering av Bionova 

Vi viser til Regjeringens anmodning om innspill til etableringen av Bionova, jfr.  

www.regjeringen.no  den 14.03.2022. 

 

Fra fossilt til fornybart, energiøkonomisering og energiproduksjon på gårdsbruk 

Statsforvalteren i Nordland mener at Bionova bør utvikles til å bli en tilskuddsordning for 

jordbruket, som har som formål å gi tilskudd som bidrar til innovative løsninger ved: 

• overgang fra fossil til fornybar energi, 

• energiøkonomisering  

• og produksjon av energi på gårdsbruk.  

 

Bakgrunn 

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. 

 

http://www.regjeringen.no/
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Regjeringen ønsker at Bionova-ordningen skal komme gårdbrukerne direkte til gode med 

konkrete tiltak. Statsforvalteren i Nordland 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 er viktig å stimulere tiltak som raskt bidrar til reduserte utslipp av C02 fra energibruken 

i landbruket. Bionova bør derfor prioritere utslippsreduksjon framfor CO2-binding. Dette 

for å redusere klimaavtrykket fra produksjonen, frigjøre energi til annen virksomhet og for 

å styrke gårdenes økonomi. Dette er viktige utfordringer som ikke løses med dagens 

virkemidler. 

 

Organisering 

For å utnytte eksisterende kompetanse, i stedet for å etablere en parallell kompetanse, bør 

forvaltningen av tilskuddsordningen Bionova legges under Innovasjon Norge. Dette med en 

god kobling mot Enovas ordninger. Med de begrensede ressursene som stilles til rådighet 

bør disse midlene heller ikke brukes til å etablere et nytt Bionova kompetansesenter. 

 

Pilotprosjekt 

Vi foreslår at årets bevilgning brukes til å støtte pilotprosjekt i alle fylker. Når det seinere 

settes av midler, vil det være mulig å rulle ut en større satsing. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Katrine Erikstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Magne Totland 

underdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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