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Høringssvar - opprettelse av Bionova 

 
Vi støtter opprettelsen av Bionova og tror at den kan bli en slagkraftig aktør i utviklingen av 
bioøkonomi og arbeidet med å redusere klimagassutslipp i landbruket. Det finnes en rekke 
tilskuddsordninger som er øremerket til å skape grønn energi, men disse er spredd på ulike etater 
og det er forskjellig vinkling på hva som støttes. Dette gjør det utfordrende for de som skal etablere 
seg og søke midler. Det er derfor behov for en styrking og samordning av satsinga på fornybar 
energi i landbruket og vi tror at Bionova kan bidra til dette. 
 
Organisering  
 
Når det gjelde organisering av Bionova og forholdet til øvrige deler av støtteapparatet, så anbefaler 
vi at man styrker eksisterende organer framfor å etablere en ny organisasjon som skal fordele 
midlene.  Vi mener også at midlene må sikres en geografisk fordeling, slik at det skal være mulig å 
oppnå støtte i hele landet. Dersom det blir et sentralt organ som skal behandle saker fra hele landet, 
tror vi det blir vanskelig for små aktører i utkantene å nå fram med sine saker. Ved å bruke det  
virkemiddelapparatet som allerede finnes i fylkene, f.eks Innovasjon Norge eller fylkeskommunene, 
utnytter man lokal kompetanse og når fram til gode lokale og regionale prosjekt.   
 
Hvilke utfordringer løses ikke med dagens virkemidler? 
 
Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har laget en bioenergistrategi for Nord-Norge 
som ble ferdig i januar 2022. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom bioenerginæringa og 
forvaltninga og setter fokus på tiltak for at landbruket i landsdelen skal ta i bruk sine ressurser for å 
produsere mer grønn energi. Oppsummert så har vi i Nord-Norge og landet forøvrig, store ressurser 
fra jord- og skogbruk som kan danne grunnlag for vekst innen fornybar energiproduksjon.  
 

Noen utfordringer løses ikke godt nok med dagens virkemidler.  

 Økt samarbeid mellom blå og grønne næringer. For å utnytte landbrukets råstoff fra gjødsel, 
samtidig som klimautslippet fra husdyrhold reduseres, må det satses mer på samarbeid 

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/landbruk/gronn-varme-i-nord---strategi-for-okt-bioenergi/
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mellom blå og grønn sektor. Ved å sambehandle avfall fra havbruksnæringen og 
husdyrgjødsel i biogassanlegg, kan det oppnås vesentlig energiutbytte og 
klimagassreduksjon. Slik anlegg faller mellom to stoler med dagens ordninger og bør bli et 
satsingsområde for Bionova.  

 Økt satsing på biokull. Produksjon av biokull fra skogråstoff og tilføring av biokull til 
jordbruket har et stort potensial for å redusere utslippene i landbrukssektoren. I Nord-Norge 
har vi store ressurser med gammel bjørkeskog som kan være råstoff til biokull. Bionova bør 
satse på FoU - økt kompetanse om biokull og tiltak for å øke produksjon og bruk av biokull i 
dagens landbruk.  
 

 Rammebetingelser for bioenerginæringa. Generelt er det for lite lønnsomt å velge f.eks 
bioenergi framfor elektrisk kraft til oppvarming. Det er behov for økonomiske insitament for 
å redusere kostnadene med å få fram råstoff (transport-/driftsstøtte) samt at det må bli mer 
lønnsomt å velge bioenergi framfor elektrisk kraft til oppvarming. Dette er for lite vektlagt i 
dagens ordninger og bør løftes av Bionova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torhild Gjølme (e.f.) 
landbruksdirektør 
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