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Innspill til utredning om Bionova 

 
Bionova bør støtte tiltak som direkte vil føre til redusert klimabelastning, i tillegg til økt 
matproduksjon som ikke påvirker klima i negativ retning.   
 
Det er viktig at Bionova støtter klimatiltak som bidrar til at næringen kan nå klimaavtalen de har 
inngått med regjeringen. Forutsetning er at det utvikles metodikk for å måle utslippsreduksjonen. 
Spesielt tiltakene som har et stort potensial, men ikke støttes i stor nok grad av andre 
tilskuddsordninger, som f.eks.: 
 
- Bedre grovfôrkvalitet: betydelig satsing på målrettet rådgiving. 
- Tilsetningsstoff i fôr: betydelig potensial til å redusere klimagassutslippene fra drøvtyggere: sikre at 
bruk av stoffet ikke betyr en kostnadsulempe for bonden. 
- Bruk av avansert biodrivstoff: sikre at bruk av avansert biodrivstoff ikke betyr en kostnadsulempe 
for bonden. 
- Bruk av biokull i jordbruket: tilgangen til betalbart biokull for jordbruksnæringen er begrenset. 
Jordbruksnæringen står svakt i konkurranse med andre næringer som ønsker biokull som stoff i 
produksjonen (metallindustri, betongindustri). Flere virkemidler enn foreløpig foreslått (RMP) må 
kunne brukes til tiltaket. Generelt sett bør utviklingen av forretningsmodeller til binding av karbon i 
jorda støttes, spesielt der hvor jorda har lavt organisk innhold.   
- Jordhelse: sunn jord er en forutsetning til alt matproduksjon. Det bidrar til effektiv bruk av 
arealene, noe som er relatert til å unngå arealbruksendringer som har en negativ effekt på klima. 
Det trenges flere tiltak til å forbedre jordhelse, og å opprettholde den. Disse tiltakene er ofte 
langsiktig og blir i for lite grad prioritert av bønder.  
 
For at Bionova skal ha ønsket effekt er det avgjørende at den retter seg mot gårdsbruk i alle 
størrelser, og tar med seg alle driftsformer. Her ønsker vi å nevne spesifikk veksthusnæringen inkl. 
blomsterproduksjon som bidrar med stor verdiskaping, men faller utenfor de fleste støtteordninger. 
Veksthusnæringen har tradisjonelt jobbet for å bli mer bærekraftig, med stort fokus på nye 
energikilder og energisparing. Veksthusnæringen som en del av landbruket skal være med å innfri 
målene i klimaavtalen, Bionova bør også rette seg mot denne næringen.  
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I tillegg bør midlene komme direkte til gode til bønder, og ikke ‘forsvinner’ ut av systemet til f.eks. 
utredninger og analyser.  
 
Kunnskap om klimatiltakene i jordbruket er stadig i utvikling, Bionova bør kunne endres i takt med 
utviklingene.  
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Ingunn Haldorsen Sømme (e.f.) 
Assisterende landbruksdirektør 
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