
1 av 2 

 

 

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  E-postadresse: 

Postboks 9354 Grønland  

0135 OSLO 

Landbrukets Hus, 

Schweigaardsgate 34 C 
0191 OSLO 

22 05 45 00  bondelaget@bondelaget.no 

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto:: 8101.05. 91392 www.bondelaget.no 

 

  

Landbruks- og matdepartementet   

Postboks 8007 Dep 

0030 OSLO 

 

 

   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Per Harald Agerup 15.09.2014 14/00833-3 

+47 95 14 27 03 Deres dato Deres referanse  

 09.07.2014    

Høring - Forslag til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel 
til biogassanlegg 

Det vises til høringsbrev datert 09.07.2014. 

 

Norges Bondelag er fornøyd med at en nå har fått utarbeidet et forslag til forskrift om 

tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. 

 

Norges Bondelag finner forskriftsforslaget i tråd med de intensjoner som ligger fra 

jordbruksforhandlingene. 

 

Norges Bondelag har følgende kommentarer til forskriften: 

 

§1 - §3: 

Tilskuddet skal gis til foretak som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg. Foretaket skal 

oppfylle grunnvilkår og vilkår for tilskudd til husdyrhold. Norges Bondelag støtter §1 til 3. 

 

§4: 

Norges Bondelag er enig i prinsippet om at tilskuddet baseres på mengde tørrstoff i 

husdyrgjødselen som leveres til biogassanlegg. 

 

Ved leveranse til et eksternt anlegg legges det til grunn at mengde og vanninnhold i levert 

gjødsel blir målt og omforent mellom leverandør og mottaker. Det vil gi grunnlag for 

tilskuddsutmåling etter § 4 første ledd. I slike tilfeller må søkeren kunne framlegge 

dokumentasjon om den husdyrgjødselen som er levert. 

 

Selve omregningsformelen knyttet til vann og tørrstoff forutsetter vi har et godt faglig 

grunnlag og har ikke ytterligere kommentarer til. 

 

Norges Bondelag er enig i at ved leveranse av husdyrgjødsel til eget anlegg skal tilskuddet 

utbetales pr. dyr. Begrepet eget anlegg må her også omfatte felles anlegg bestående av for 

eksempel tre naboforetak. 
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Forskriften legger til grunn at all husdyrgjødsel fra foretaket skal benyttes i 

biogassanlegget for å være berettiget tilskudd. Dette må modereres. Prinsippet bør være at 

tilskuddet gis til andelen av dyra på foretaket som leverer hudyrgjødsel til biogassanlegget. 

Det kan være tilfeller der foretak har noen dyr på talle/produserer fastgjødsel som ikke 

brukes i biogassanlegget, mens resten av dyra produserer bløtgjødsel som brukes i 

biogassanlegget (foretak som har flere dyreslag, ungdyr osv.). Videre kan det oppstå 

situasjoner hvor biogassanlegget må stenges i kortere periode og derfor kan ikke 

husdyrgjødsla benyttes i anlegget. 

 

 

Norges Bondelag vil understreke at tilskuddet må utformes enkelt og effektivt slik at 

utbetaling av tilskuddet ikke må medføre unødvendige problemer. Det må videre være en 

smidig og fleksibel praktisering av forskriften slik at formålet med økt biogassproduksjon 

basert på husdyrgjødsel kan oppnås. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Thorine Lundstein 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Per Harald Agerup 

 

 

 

 

          

 


