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Innspill til etablering og utforming av Bionova fra Norsk Bioenergiforening
Etableringen av Bionova er fulgt opp i budsjettavtalen for 2022 mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet
og Sosialistisk Venstreparti. I avtalen står det at:
«Avtalepartene viser til forslaget i budsjettavtalen om å etablere Bionova. Bionova skal bidra til
utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av
karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk,
herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av fôr i landbruk og havbruk og
utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. Tiltak skal innrettes
slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å
motta midler til klimatiltak på sin gård. Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av
dagens virkemidler kan legges inn under Bionova. Bionova finansieres utenfor
jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål.
Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge.
Bionova skal bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. Det er et mål at
Bionova skal være operativt fra andre halvår 2022.»
Norsk Bioenergiforening støtter etableringen av Bionova og har følgende innspill:
•
•

Midlene bør fordeles til eksisterende organer for forvaltning.
Midlene må ha et klart og tydelig mandat.

Midlene bør fordeles til eksisterende organer for forvaltning!
Dette kan f.eks. være Innovasjon Norge eller Enova. Disse har allerede systemer på plass og vil være
rustet til å forvalte mer midler. Eksisterende programmer bør og kan tildeles mer midler eller det kan
lages eget program innunder eksisterende organ. For landbruket vil Innovasjon Norge være mest
egnet og de har selv uttalt at de på kort varsel kan starte forvaltningen av midlene.
Budsjettavtalen: Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av dagens virkemidler kan
legges inn under Bionova.
Vi vil påpeke at det er viktig at eksisterende programmer som fungerer godt ikke blir liggende
innunder et «Bionova», men heller tilsettes midler fra «Bionova» for å kunne utrette mer på kortere
tid.
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Midlene må ha et klart og tydelig mandat
Dette for at det ikke skal være noen tvil om hva midlene kan brukes til og på hvilken måte.
Videre fra budsjettavtalen: Bionova finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig
virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål. Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og
arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge. Bionova skal bidra til at skognæringen øker
videreforedlingen av biomasse i Norge. Det er et mål at Bionova skal være operativt fra andre halvår
2022.
Vi mener det er helt rett at Bionova skal finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, da jordbruket
allerede har lite midler og trenger friske midler til å oppnå sine klimamål.
Den norske bioenerginæringen bidrar til økt verdiskaping, lokal sysselsetting og bruk av
skogressursene samt senker klimagassutslippene – dette er blant annet dokumentert i
masteroppgave fra NMBU á 20161. Vi støtter derfor målsetningen med Bionova med økt fokus på
bioenergi. Næringen er avhengig av friske midler for å kunne oppnå dette.
Dagens støtteordninger er rigget slik at de mindre gårdsbrukene i Norges land ikke har mulighet til
støtte. Utredningen må derfor munne ut i en ordning som gjør at også gårdsbruk med mindre
energibehov kan motta støtte til omlegging fra fossilt til fornybart.
Det bør videre sees på hvordan Bionova kan være med på å dekke ekstra kostnadsøkning i
landbruket med f.eks. innblanding av biodrivstoff.
Om Norsk Bioenergiforening
Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjonen for norsk bioenerginæring. Vi arbeider
for økt bærekraftig bruk og lønnsom utnyttelse av bioenergi i Norge. Vår organisasjon har i dag mer
enn 120 medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av biobrensler, til
leveranse av energi og drivstoff.
Vi møter gjerne for å utdype vårt innspill og ønsker dere lykke til i prosessen!
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https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-ryddemappe--arkiv/converted-pages-sharedroot/37823/masteroppgave-2016-henriette-vivestad.pdf
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