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NOMIL biogass:

• Kort om status og nye signal

• Mest om biorest, lagring av biorest og 

intensjonsavtale



 Status

 Tilgjengeleg råstoff gjer det muleg å etablere anlegg for produksjon av biogass, basert 

på tilgjengeleg råstoff

 Intensjonsavtale TINE og Sande settefisk. Dialog med NORTURA

 Ny regjering – nye signal:

 Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduserast

 Ikkje innføre avgift på klimagassutslipp som føl av biologiske prosessar. 

 Avfall skal handterast og gjenvinnast lokalt eller regionalt;  ikkje transport over større avstander

 Oppdatere forureiingslova for å få meir effektiv avfallshandtering, slik at avfall blir sortert, vidareforedla

og brukt på nytt som råstoff. 

 Stimulere til auka bruk av biodrivstoff. Skjerpe krava til innblanding av andregenerasjons biodrivstoff for 

alle relevante transportformer, m.a. gjennom lågare avgifter

 Satse på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Plan for heilskapleg og industriell 
verdikjede for bruk av norske bioressurser. 



Styrevedtak i NOMIL, møte 6.09.2021

1. Styret tek prosjektrapporten «NOMIL biogass – kortreist og 
framtidsretta» til orientering. Rapporten blir lagt til grunn 
for det vidare arbeidet med saka.

2. Basert på rapporten sine konklusjonar får administrasjonen 
fullmakt til å:

a) Avklare med SUM og SIMAS om dei ønskjer å delta i 
arbeidet for etablering av eit biogassanlegg i regionen 
«Sogn og Fjordane», lokalisert til Byrkjelo i Gloppen 
kommune

b) Avklare om dei ønskjer ei aktiv rolle på eigarsida, eller 
ei rolle som råvareleverandør

3. Når ev samarbeid med SUM og SIMAS er avklart tar styret 
stilling til vegen vidare for prosjektet.



Bioresten
 Husdyrgjødsel består av tørrstoff (varierande i høve type husdyr) og blautgjødsel

 Kan separere på garden, tørrstoff til biogassproduksjon 

 Godt eigna til biogass: Gjødsel frå storfe og svin

 I gassproduksjonen tilførest væte/våtorganisk – ca 20%.

 Restprodukta er biogjødsel/biorest, prosessvatn og Co2

 Tørrstoff i bioresten er ca 3,5%

 Den faste massen som er att; rotneresten/bioresten/biogjødsla, kan nyttast på same måte som 
husdyrgjødsel. Sender ein berre husdyrgjødsel inn i eit biogassanlegg får ein om lag det same 
ut, men gjødsla er meir homogen og lagar mindre skorpe. Litt av tørrstoffet er brote ned og 
gjødsla er dermed tynnare. Delen plantetilgjengeleg nitrogen er høgare i biorest enn i ubehandla 
husdyrgjødsel. Produksjonen av mineralgjødsel krev mykje energi, og dersom vi kan erstatte 
noko mineralgjødsel med biogjødsel er dette gunstig for klima.

 Biogass - Enkel, dobbel eller trippel klimanytte? | NLR Vest

https://vest.nlr.no/nyhetsarkiv/vest/2021/biogass-enkel-dobbel-eller-trippel-klimanytte


Bioresten

• Bioresten som produseres på de større norske anleggene, har en flytende 
konsistens, ganske lik tynn husdyrgjødsel (blautgjødsel). Den kan spres med 
samme utstyr som brukes til blautgjødsel. Tilgjengeligheten av næringsstoffene 
kan også i stor grad sammenlignes med blautgjødsel fra storfe. Bioresten kan 
separeres i en fast og en flytende fraksjon. Mange av de mest plantetilgjengelige 
næringsstoffene vil da finnes hovedsakelig i den flytende fasen. Dette gjelder 
spesielt for nitrogen og kalium.

Innholdet av makro-næringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) i 
ikke-separert biorest fra matavfall har ofte et NPK-forhold mellom 14-1-5 til 
18-1-9. Fosforinnholdet i biorest er relativt lavt. Det betyr at biorest fra 
matavfall egner seg særlig godt på jord med høyt fosforinnhold, hvor 
gjødslingsbehovet for fosfor er lavt.



Lagring av 

biorest

 Krev eige lager, med tak over. 

 Registrert at dette er ei utfordring hos fleire bønder 
(har ikkje lager ev har eit mindre lager)

 Breim Bondelag – prosjekt kartleggjing av mulege lager. 
Samarbeid med landbrukskontoret og NOMIL (Bernt Reed 
og Marit E Larssen)

 Brev med spørjeskjema blir send ut. Svarfrist 15.11. Føl 
opp etter frist

 FØREMÅL: 

 Ta i bruk eksisterande bygg som er bygd/eigna til lagring 
av gjødsel

 Bidrar til redusert trong for nybygg; kan levere 
bioresten nær spreiearealet



Økonomiske føresetnader – lagring av biorest,

 Frå TINE, sentralt:

 Grunnlaget er støtte ordningen bøndene får ved leveranse av gjødsel til biogassanlegg. Den 
ligger på ca. kr. 100 per tonn (avhengig av tørrstoffandel). Støtteordningen for leveranse av 
gjødsel til biogass skal gå bl.a. til å dekke biogassanleggets merkostnad ved produksjon av 
biogass fra gjødsel. Greve og bøndene er da blitt enige om å dele støttebeløpet seg imellom. 
Jeg er usikker på andelen som går til anlegget, men den bør ta hensyn til at begge parter 
skal ha lønnsomhet. Greve er avhengig av levere biogjødsel til bøndene også i perioder der 
bøndene ikke har behov. Anlegget har ikke lagerkapasitet til den biogjødselen, så Greve leier 
lagerplass ute hos bonden. Dette vil da være en ekstrainntekt til bonden.

 Oppsummert skal den økonomiske fordelen for bonden bestå av disse elementene:

• Andel av støttebeløpet for leveranse av gjødsel til biogassproduksjon

• Lagerleie for biogjødsel

• Redusert bruk av kunstgjødsel

• Redusert håndtering/transport av gjødsel



Intensjonsavtalen
 Partane i denne avtalen har som intensjon å bidra til etablering av «NOMIL Biogass» i Gloppen gjennom å:

• Levere råstoff til biogass-produksjonen

• Ta imot biorest/-gjødsel

• (Kjøp av biogass/energi/drivstoff til eiga bedrift)

 Etableringa av eit biogassanlegg i Gloppen skal bidra til reduserte klimagassutslepp frå landbruk, oppdrettsnæring 
og meieri. Målsettingane i landbrukets klimaplan om betre utnytting av gjødsel; overgang til fossilfrie 
oppvarmingskjelder og gjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg ligg til grunn for satsinga. 

 Føremålet med avtalen er å avklare:

• Tilgang og kvantum på tilgjengeleg råstoff til produksjonen i form av gjødsel frå storfe (og svin); slam frå 
meieri og oppdrettsnæring 

• Mengde biorest/biogjødsel som kan takast i retur

• Sluttprodukt/avsetning/inntektsvurderingar av biogass



Intensjonsavtale – framhald:

 Underteikna gardbrukar/samdrift/anlegg kan levere inn til .......husdyrgjødsel/slam per år 
til biogassanlegget, og ta i retur inn til ........tonn biogjødsel.

 Det er ein føresetnad at levert råstoff oppfyller krava som blir sette for at det kan nyttast til 

biogassproduksjon. Det er likeeins ein føresetnad at bioresten/biogjødsla fyller vilkåra i 

«Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav» og retningsliner utarbeidd med grunnlag 

i forskrifta.

 Før endeleg avtale blir utarbeidd og signert skal:

• Kvalitetskrava til gjødsel/slam og biogjødsel vere drøfta og avklart, sjå avsnittet over

• Mengde råstoff/biorest levert og rutine for henting av råstoff og levering av biorest vere klare

• Tidspunkt for oppstart av produksjon vere fastsett



Takk for meg!
Kontaktadresse:
marit@nomil.no

Tlf 99 72 47 98

mailto:marit@nomil.no

