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Innspill til statsbudsjettet 2023 - Økt satsning på klima - og energitiltak i landbruket 
 
Norge er i en unik situasjon med store mengder regulerbar- og fornybar elektrisitet og betydelige 
biomasseressurser som gjør det realistisk å oppfylle våre innenlandske klimaforpliktelser. Det sentrale er å 
benytte elektrisiteten som et konkurransefortrinn og andre fornybare energibærere i sektorer der 
elektrisitet kan frigjøres til mer klimanyttige formål. Fossil energi og elektrisitet til oppvarming kan erstattes 
med kollektive løsninger basert på ressurser som ellers ikke ville ha blitt utnyttet, f.eks. biobrensel, avfall og 
spillvarme.  
 
Overgang fra oppvarming med strøm til vannbåren varme vil kunne frigjøre store mengder kraft som vi 
trenger til den planlagte elektrifiseringen av samfunnet. Det vil også bidra til mindre behov for kostbar 
utbedring av kraftnettet hvis flere slipper å skru opp panelovnene de kaldeste vinterdagene. Bioenergi er ett 
av alternativene her og har samtidig potensiale til å skape varige grønne arbeidsplasser over hele landet og 
her spiller landbruket en sentral rolle.  
 
Budsjettkapittel 1150, post 50, kap. 1152, post 50, og kap. 1428, post 50 
 
I 2003 ble Bioenergiprogrammet startet opp, et program forvaltet av Innovasjon Norge – og som i dag går 
under navnet Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket (heretter 
VSP). VSP har ført til stor verdiskaping i landbruket og i landet som helhet med reduksjon av klimagassutslipp 
og lokale arbeidsplasser mm. Landbruket har mye å bidra med på veien til et nullutslippssamfunn og kan i 
flere tilfeller bli selvforsynt med fornybar energi, være en leverandør av energi til næringsformål og gå i front 
på andre klimatiltak.  
 
VSP har siden oppstart bidratt til fornybar energiproduksjon på totalt 551 GWh. 2478 anlegg er satt opp og 
erstatter i høy grad fossil energiproduksjon. Det er estimert at VSP bidrar med en samlet årlig reduksjon i 
klimagassutslippene på 103 900 tonn CO2. De siste årene har VSP blitt utvidet til å gjelde flere teknologier. 
VSPs økonomiske rammer har dessverre ikke økt i takt med dette og trenger sårt en oppjustering. I år gikk 
programmet tomt for midler allerede i midten av april, noe som fører til en opphopning av søknader som 
igjen gjør at programmet går tomt tidligere og tidligere hvert år.  
 
Vi støtter at Bionova legges til forvaltning under Innovasjon Norge, som vi også spilte inn i prosessen med 
utforming av Bionova. Vår bekymring er derimot at eksisterende programmer, slik som VSP, vil reduseres 
ved å legges innunder Bionova. Som nevnt ovenfor har VSP ført til stor verdiskapning, men for at dette skal 
bestå er det svært viktig at regelverket og rammen for VSP også får bestå. VSP ble i år tilført 50 mill. kroner 
ekstra over Jordbruksoppgjøret. Dette er et steg i positiv retning, men fremdeles for lite for å gi den 
optimale virkningen. Innovasjon Norge har selv uttalt at de, innenfor det regelverket som er satt for 
programmet, kunne forvaltet om lag det dobbelte av dagens økonomiske ramme. Dette vil føre til at bruken 
av elektrisk kraft vil gå ned i landbruket, gjennom å ta i bruk andre fornybare kilder til oppvarming av 
bygninger og anlegg. Det vil videre kunne være med å bidra til å oppfylle flere tiltak i landbrukets klimaplan.    
 
Norsk Bioenergiforening ber med dette om at Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og 
teknologiutvikling i landbruket tilføres 100 millioner kroner ekstra i nasjonalbudsjettet for 2023, dvs. en total 
økning på 150 millioner kroner.  
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Finansiering 
Vi vil påpeke at landbruket over en årrekker har betalt inn et stort beløp til Enova over strømregning, uten at 
denne summen kommer landbruket til gode. Tall fra SSB viser at jordbruket årlig bruker 4,7 TWh elektrisitet. 
Elektrisitet til veksthus og skogbrukseiendommer er ikke medberegnet og elforbruk til næringsvirksomhet 
oppgis av SSB som ett minimumstall. Beregning for elforbruk på bolig er erfaringstall og summen er derfor 
også her et minimum.  
 
Enovas energi-/grunnfond tilføres årlig et beløp til bruk til fornybar energi, ved at all bruk av elektrisitet er 
pålagt en avgift på 1 øre/kWh. Enovas fond ble opprettet i 2001 og avgiften har vært uendret siden. 
Landbruket har etter disse beregningene tilført fondet årlige midler på kroner 47 244 720.  
Dette viser at landbruket har tilført fondet en betydelig sum over de 21 årene fondet har vært i drift – mer 
enn 992 millioner kroner.  
 
Med dette som bakgrunn ville det være logisk å tilbakeføre innbetalt Enovaavgift fra landbruket til 
bioenergiformål i landbruket. Det kunne vært utført ved å opprette et landbrukets energifond innenfor 
Enovafondet som Bionova kunne hentet midler fra. 
 
Forslag til vedtak og plassering: 

- Det overføres 100 millioner kroner til post 50, linje «Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi 
og teknologiutvikling i landbruket» i kap. 1150 fra kap. 1428, post 50.   

- Kap. 1152, post 50: 
Det sørges for at «Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket» 
får bestå med sitt regelverk og økte økonomiske ramme selv om for at programmet blir lagt under 
Bionova, slik at programmet fortsetter med sitt gode bidrag med verdiskaping i landbruket og landet 
som helhet.  

 

 
 
Ser frem til høring og utdyper gjerne innspillet om ønskelig – lykke til i prosessen! 
 
 
 

Med vennlig hilsen  
 
Henriette Vivestad         
Daglig leder         
Norsk Bioenergiforening 

 
 


