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Forord  
 

I arbeidet med prosjektet har det vært et godt og verdifullt samarbeid mellom FMLA, NLR og Vestfold 

Bondelag. Vestfold Klima- og energiforum ved Jon Østgård har vært en viktig bidragsyter i 

styringsgruppa, gjennom å evne å se landbruksnæringa litt fra utsiden. I det praktiske og faglige 

arbeidet har Jon Randby, FMLA og Jon Holmsen, NLR Viken, gjort en stor jobb. I Vestfold Bondelag er 

det Amund Kind som har hjulpet meg med utforming av tekst, bilder og tabeller, samt det å få alt til å 

henge sammen på en lesbar og grei måte. 

 

Jeg vil takke alle for et lærerikt og hyggelig samarbeid. Det er å håpe at noe av det vi konkluderer 

med kan tas til følge og trygge de beslutninger som våre myndigheter må ta dersom husdyrgjødsel 

skal bli behandlet i biogassanlegg.  

 

 

Re, 14. november 2011  

 

Ivar Sørby 
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2 Bakgrunn 

Landbruket i Vestfold sitter på betydelige ressurser, både i husdyrgjødsel og planterester, som kan 

utnyttes i biogassproduksjon. Det er store ledige åkerarealer tilgjengelige for spredning av biorest. 

Det er høy befolkningstetthet sammenlignet med landet for øvrig, og det er korte transportavstander 

internt i fylket.  Vestfold ligger langt framme i Norge når det gjelder kvaliteten på 

avfallshåndteringen, særlig når det gjelder mengde kildesortert husholdningsavfall per innbygger. En 

variert og betydelig næringsmiddelindustri i fylket genererer store mengder organisk avfall som 

trenger en mer miljøvennlig behandling og som også er et veldig godt substrat til biogassproduksjon. 

Det er bygget et lite, men viktig rørnett for distribusjon av naturgass fra området Ås Industriområde 

og inn i Tønsberg by. Fylket har et godt utbygget kollektivtrafikk tilbud og andre større 

flåtekjøretøyparker som er potensielle brukere av biogass som drivstoff. Alle disse faktorene 

indikerer at det ligger godt til rette for å kunne lykkes med å etablere industriell biogassproduksjon 

sentralt i Vestfold. 

 

Etter initiativ fra 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12K), ble det høsten 2008 satt i gang en 
forstudie for å se på mulighetene for et større biogassanlegg i Vestfold. Politikerne hadde vært på 
studietur i Sverige og sett hvordan man der benyttet avfall fra husholdninger og næring som råstoff 
til biogassproduksjon. På dette tidspunkt var det i gang et arbeid innen landbruket for å se på 
muligheten for lønnsom biogassproduksjon på gårdsanlegg, hovedsakelig basert på husdyrgjødsel 
som råstoff. Landbruket ble derfor ikke invitert med i forstudien og heller ikke tatt med som en 
potensiell råstoffleverandør. 
 
Seint på året 2008 ble forsøket på å etablere biogassproduksjon i landbruket på gårdsanlegg 
skrinlagt. I januar 2009 ble det tatt et initiativ fra Vestfold Bondelag i form av et mulighetsnotat som 
ble overlevert 12K sin forstudiegruppe. Notatet beskrev landbrukets muligheter for å bidra positivt 
inn i et større biogassanlegg, både som råvareleverandør og som mottaker av biorest. Notatet ble 
svært godt mottatt og landbruket ble med som fullverdig partner da forprosjektet startet opp. 
Landbruket fikk også en representant i styringsgruppen for prosjektet. 
 
Fra landbrukets side foretok vi en rask kartlegging av de totale husdyrgjødselressursene i Vestfold, og 
satte som en målsetting å få inn 30 % av dette, 60 000 tonn, som råstoff til biogass. Landbruks- og 
matdepartementet la seg også på dette ambisjonsnivået for hele landet i sin St. meld nr. 39/2009. 
 
Ved opprettelsen av landbrukets biogassprosjekt samarbeidet Vestfold Bondelag med representanter 
fra Fylkesmannen, Vestfold Klima- og Energiforum og Vestfold Forsøksring i utformingen av søknad 
om støtte. Representanter fra disse utgjør styringsgruppen for prosjektet. Det ble søkt, og innvilget 
støtte fra «Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak» hos SLF. Prosjektet ble innvilget en høy 
tilskuddsandel på nærmere 80 % - kr 724 000,-, med en total ramme på kr 817 000,-. I løpet av 
prosjektet har prosjektet blitt tilført ytterligere midler fra 12K og fra Fylkesmannen i Vestfold med kr 
50 000,- fra hver slik at total budsjettramme har vært kr 917 000,-. 
 
Tittelen på prosjekt tilsier at det har blitt lagt stor vekt på å dokumentere den totale klimanytten ved 
biogass som tiltak. I prosjektets budsjett var det satt av penger til en slik utredning. Da det våren 
2010 ble tatt initiativ til et større samarbeidsprosjekt på tema total klimanytte fra Østfoldforskning 
og Bioforsk, ble våre midler til formålet etter samråd med SLF overført til dette prosjektet. Det nye 
samarbeidsprosjektet er eid av Fylkesmannen i Østfold, med Fylkesmannen i Vestfold, Avfall Norge, 
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Østfold Bondelag, Vestfold Bondelag som partnere. Prosjektledelse er hos Østfoldforskning, og 
Bioforsk og UMB er med som utøvende organisasjoner. Prosjektets tittel er «Modell for beregning av 
klimanytte og verdikjedeøkonomi for biogass fra gjødsel og avfall». Sluttrapporten fra dette 
prosjektet utgjør den faglige delen om klimanytten ved biogass som tiltak i sluttrapporten fra 
Vestfold Bondelag. 

3 Sammendrag 

Hvis det blir etablert en biogassfabrikk i Vestfold og vilkårene blir slik at vi kan få til et bredt 
samarbeid mellom biogassfabrikken og landbruket, vil Vestfold Bondelag ta initiativ til at det blir 
etablert en organisasjon både for leverandører av råstoff og mottakere av biorest, som kan være en 
forhandlingspartner for biogassfabrikken. 
 

Råstofftilgang fra landbruket  
Landbruket i Vestfold sitter på betydelige mengder råstoff til biogassproduksjon. Først og fremst er 

det flytende husdyrgjødsel det tenkes på. Også tørre gjødselfraksjoner har et stort potensial i høyt 

gassutbytte. Totalt har vi ca 180 000 tonn husdyrgjødsel i Vestfold. I prosjektet har vi en målsetting 

om å få inn 30 % av dette – 60 000 tonn. Dette utgjør en energimengde på 7-8 GWh, forsiktig anslått. 

Utover husdyrgjødsel har vi mye avfall fra en stor grønnsaksproduksjon i fylket. Vi kan tenke oss en 

produksjon av energivekster, men kanskje like aktuelt er det å se på alternativ anvendelse av korn 

med så høyt innhold av toksiner at kornet ikke kan brukes til fôr. Energiutbyttet i form av biogass er 

veldig høyt for både grasensilasje, korn og grønnsaksavfall. Man regner at det trengs 500 dekar 

flerårig eng for å produsere 1GWh i biogass. Om man omdisponerte 10 000 tonn korn med for høye 

verdier av toksiner til biogassproduksjon, kan det gi opp mot 25 GWh energi. 

 

Logistikken for flytende husdyrgjødsel kan bli en effektiv løsning om man får anledning til å kjøre en 

t/r transport. Dette er avhengig av Mattilsynets tolkning av ABP regelverket. Biogassfabrikken bør 

overta ansvaret for husdyrgjødsla ved opplastingspunktet på gården. For at en logistikk skal bli 

effektiv må det gjennomføres noen tilretteleggingstiltak på den enkelte gård. Disse investeringene 

må være lønnsomme for bonden. Vi foreslår at det opprettes en avtale hvor lageret for biorest leies 

ut til biogassfabrikken for et beløp som dekker kapitalkostnadene og vedlikehold. Denne leien er 

viktig for å skape lønnsomhet i verdikjeden for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. 

 

For bonden vil det være flere fordeler enn bare de økonomiske ved å delta i et samarbeid med en 

biogassfabrikk. Bioresten han får tilbake har bedre bruksegenskaper enn rå husdyrgjødsel. Et 

industrielt biogassanlegg vil også kunne bearbeide bioresten slik at vi reduserer innholdet av fosfor 

dersom det er nødvendig. Tiltaket vil gi landbruket en unik mulighet til å få en riktigere fordeling av 

næringsstoff i kretsløpet. 

 

Analyser viser at vi har 82 % av husdyrgjødsla innenfor en kjøreavstand på 30 km. Innenfor 20 km har 

vi 50 % av husdyrgjødsla. Det er all grunn til å tro at vi når målet om å få 30 % av husdyrgjødsla inn 

som råvare til biogassproduksjon innen rimelig kjøreavstand. 
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Bruk av bioresten i landbruket 
Bioresten inneholder alle næringsstoffene plantene trenger. Andelen NH4-N er høyere enn i 

husdyrgjødsel, og det er dermed mulig å oppnå en bedre virkningsgrad for nitrogenet dersom 

bioresten blir brukt riktig. En rekke faktorer påvirker virkningsgraden så som pH, spredetidspunkt og 

spredeteknikk. Innholdet av fosfor kan være et problem i enkelte husdyrtette områder. I en større 

biogassfabrikk slik vi ser for oss i Vestfold, vil man kunne redusere innholdet av fosfor med relativt 

lave kostnader og dermed få en ønsket NPK-profil på bioresten. 

 

Kornprodusenter uten husdyrproduksjon vil gjennom dette tiltaket kunne få tilgang til organisk 

gjødsel. Lønnsomheten i tiltaket må beregnes på bakgrunn av den erstatningsverdien bioresten har 

mot innkjøpt mineralgjødsel. 

 

All biorest må dokumenteres for næringsinnhold og tungmetaller, samt hygiene. ”Forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav”(GVF) gjelder som forskrift for salg av biorest. Det bør også 
følge med en bruksanvisning som viser riktig bruk og dosering i forhold til hvilket næringsstoff eller 
tungmetall som setter øvre grense for tonn per dekar og år. Transport av biorest anbefaler vi at 
foregår med spesielle lastebiler for å få en så sikker og effektiv logistikk som mulig. Transporten bør 
koordineres av biogassfabrikken. Bioresten er biogassfabrikkens ansvar til den er lastet av i bondens 
lager.  
 
Vi foreslår at bonden bygger lager for biorest som leies ut til biogassfabrikken. Leien utgjør et viktig 
bidrag til lønnsomheten for bonden. Bonden har ansvar for lagring av bioresten og for å oppnå 
forventet virkningsgrad ved bruk.  
 
I rapporten gjennomgår vi grundig forskjellige måter å lagre bioresten på. Den billigste måten er om 
det finnes egnete lager på gården allerede. Skal det bygges nytt anbefaler vi laguneløsninger med 
flytende overdekning. Resultatene fra Klimanytteprosjektet, kapittel 8, viser at bioresten skal lagres 
med overdekning skjermet fra vær og vind. Dette vil redusere risikoen for utslipp av klimagasser 
betydelig. 
 
Det er uklart hvor stor biogassfabrikken blir før vi er ferdige med konkurransen og forhandlingen om 
å bygge. Med utgangspunkt i forprosjekt og det arbeid som har pågått, er det grunn til å tro at vi vil 
trenge opp mot ca 40 000 dekar ledig spredeareal. 
 
Anvendelse av bioresten til økologisk landbruk er ikke tillatt med dagens regelverk når det benyttes 
annet avfall enn husholdningsavfall og husdyrgjødsel til produksjonen. Det er all grunn til å tro at 
biogassfabrikken vil benytte avfall fra næringsmiddelindustri og varer utgått på dato som råstoff. 
Dermed kan vi ikke regne med at bioresten kan benyttes til økologisk landbruksproduksjon. 
 
Biogassfabrikken kan velge å avvanne bioresten for videre industriell behandling framfor å levere den 
som gjødsel til landbruket. Avvanningsalternativet har dårligere gjenvinning av næringssalter og har 
totalt sett lavere score på alle viktige punkt i en rapport Oslo Kommune lagde før beslutningen om å 
bygge sin biogassfabrikk i Nes kommune. 
 
Analyser viser at 64 % eller 204 000 dekar ledig spredeareal befinner seg innenfor en kjørelengde på 
30 km. Innenfor 10 km kjørelengde finner vi 32 500 dekar ledig spredeareal. Med et nøkternt anslag 
for tilslutning, er det all grunn til å tro at vi kan finne arealer å spre bioresten på innen rimelig 
kjøreavstand. 
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Økonomi 
For å lykkes med å etablere en komplett verdikjede på biogass er det nødvendig at alle ledd i kjeden 
har lønnsomhet. Det må være lønnsomt for bonden å levere husdyrgjødsla til biogassfabrikken, og ta 
tilbake bioresten. Det må være lønnsomt for kornprodusenten å erstatte innkjøpt mineralgjødsel 
med biorest. Samtidig må det være lønnsomt for biogassfabrikken å benytte husdyrgjødsla som 
råstoff i produksjon av biogass, og totalt sett være den beste løsningen for biogassfabrikken å levere 
bioresten som gjødselprodukt til bøndene. 
 
I arbeidet med å utrede økonomien i en slik verdikjede har vi kommet fram til noen prinsipper. Alle 
lagre for biorest skal leies av biogassfabrikken. Vi har brukt en leiepris på kr 35,-/m3 biorest. Denne 
leien må sees i sammenheng med at vi har anbefalt en pris per m3 biorest på kr 10,-. Vi har ikke 
benyttet den teoretiske verdien av hvert enkelt næringsstoff i bioresten, men sett på hvilket 
mineralgjødselslag den erstatter i praktisk bruk. Vi foreslår at ansvaret overføres mellom bonden og 
biogassfabrikken ved opplastingspunktet for husdyrgjødsel og ved lossepunktet for biorest.  
 
For biogassfabrikken er det to hovedinntektskilder i tillegg til salg av biorest; salg av energi og 
inntekten fra den avgiften avfallseier må betale for å levere avfall til fabrikken, kalt «gatefee» på 
bransjespråket. Biogassfabrikken tar alle kostnadene ved transport av husdyrgjødsel inn og biorest 
ut, og betaler samme leie per m3 for biorestlagring ute på gårdene. 
 
Økonomien for landbruket 
Vi har kjørt analyser for bondens økonomi ved hjelp av en regnemodell utviklet i samarbeid mellom 
Østfoldforskning, FMLA i Vestfold og prosjektlederen. Det er to forskjellige situasjoner i landbruket, 
den ene er bondens rolle som råstoffleverandør, den andre er bonden som mottaker av biorest. Det 
er brukt 15 års avskrivningstid og 5 % rente på investeringene. 
 
Det er kjørt scenarioer med forskjellig størrelse på gårdene og med forskjellige utgangspunkt for 
opplasting, lagring og bruk av biorest. 
 
Husdyrgårder: 

 Det er inntekten fra lagring av biorest som bidrar mest til resultatet i alle modellene 

 Med 50 % virkningsgrad kommer alle husdyrbruk ut med negativt resultat i selve 

gjødselregnskapet. Om man oppnår 60 % virkningsgrad, vil også gjødselregnskapet gi positivt 

resultat. 

 Tiltaket er veldig følsomt for investeringer 

 Tiltaket gir best økonomi for de største gårdene fordi det er billigere per volumenhet å bygge 

store lagre 

 Gårder som har lagerplass nok og som har utvendige lagertanker som det går an å montere 

duktak på, kommer ut med sikker lønnsomhet. Det gir lønnsomhet på disse gårdene selv om 

det må bygges nytt mellomlager 

 Gårder med kjeller under driftsbygningen og som må bygge helt nytt lager for biorest, greier 

ikke å finansiere investeringen gjennom tiltaket før mengden husdyrgjødsel/biorest nærmer 

seg 3000 m3 

 Typiske samdriftsfjøs på melk, eller store enkeltbruk med moderne anlegg, er godt tilpasset 

tiltaket og vil få en sikker lønnsomhet 

Hvis biogassfabrikken blir bygget, må det gjøres en vurdering av hver enkelt gård. De økonomiske 
modellene som er utviklet er et enkelt og godt verktøy til å analysere lønnsomheten for enkeltbruk. 
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Korngårder: 

 Biorest har god erstatningsverdi mot standard gjødselslag til korn 

 Man bør opp i 4-500 daa før det oppnås positivt resultat dersom det må bygges nytt lager. 

Det skyldes at det er billigere per volumenhet å bygge store lagre. Dette ekskluderer ikke 

mindre bruk, men det er nødvendig å samarbeide med naboer om både lagring og spredning  

 Gårder med eksisterende lager som kan benyttes til biorest, kommer best ut 

 De største gårdene eller større samarbeidsløsninger får en sikker og god lønnsomhet i tiltaket 

 Det er lagt inn kr 10,-/tonn (kr 30,-/daa) i avlingsreduksjon, mest på grunn av nedkjørt avling 

Det vil variere fra gård til gård hvordan det blir tenkt rundt det å delta i en slik verdikjede. Bonden 

sitter med noen spørsmål og utfordringer på egen gård som må tas med i betraktningen ved 

beslutningen om å delta eller ikke. Har jeg et fornuftig spredeareal i dag, har jeg lagerplass nok for å 

kunne kjøre gjødsel bare i vekstsesongen, plager jeg noen med lukten når jeg sprer gjødsla? Det er 

mange ikke tallfestede faktorer som vil spille inn når beslutningen tas. De investeringene som må 

gjennomføres for å kunne delta varier mellom å være direkte ulønnsomme til å ha en nedbetalingstid 

på 3 – 11 år. 

 

For korngårder uten husdyrgjødsel vil vi anbefale å delta. Det er ikke mange faktorer som trekker i 

negativ retning og alt tyder på at det går an å få en fornuftig inntjening og vekst i økonomien ved å 

delta. Investeringen er nedbetalt på en akseptabel tid på 4 – 8 år for de fleste korngårder. 

 

Økonomien for biogassfabrikken 
For å finne ut økonomien for biogassfabrikken ved å ta inn husdyrgjødsel har vi valgt å sammenlikne 

scenarioer med og uten husdyrgjødsel. Vi har valgt å bruke netto nåverdi (NNV) som en konstant, da 

fabrikken må ha samme NNV når husdyrgjødsel benyttes som råstoff som uten husdyrgjødsel. Da får 

vi fram et tall for støttebehov for husdyrgjødsel i form av behov for «gatefee». Det er brukt 15 års 

avskrivningstid og 7 % rente. Renten her er noe høyere enn det vi har brukt i landbruksanalysene. 

Dette for å fange opp et forventet høyere internrentekrav på innsatt egenkapital i denne delen av 

verdikjeden enn i landbruket. Substratsammensetningen i vårt utgangspunkt er 18 000 tonn 

kildesortert husholdningsavfall, 10 000 tonn næringsavfall og 12 000 tonn forbehandlet 

næringsavfall. 

 

Faktorer som er variert i analysene er transportkostnad for husdyrgjødsel inn, variasjoner i lagerleien 

til bonden og redusert energipris. Vi har også sett på hva som skjer ved dobling av tilgangen på 

næringsavfall og halvering av tilgangen på husdyrgjødsel. Det er lagt inn mulighet for å simulere en 

samråtningseffekt på husdyrgjødsel, som vi har satt til + 5 % og vi har kjørt analyser for +/- 20 % i 

investeringskostnader. 

 

Husdyrgjødsel trenger en «gatefee» inn i biogassfabrikken ved kjøring av nesten alle scenariene. 

Størrelsen på denne er sterkt knyttet til hvilket gassutbytte det er mulig å oppnå for husdyrgjødsla. I 

analysene er det brukt 0,12 MWh/m3 husdyrgjødsel, som er ca 75 % av teoretisk innhold. Analysene 

viser at det i vårt tilfelle er behov for en støtte på kr 42,-/m3 husdyrgjødsel som blir benyttet i 

biogassproduksjon. Denne støtten bør tilkomme foretaket som produserer biogass, det vil stille 

gårdsanlegg og større biogassfabrikker likt. Antall m3 husdyrgjødsel det kan utbetales støtte for, bør 

beregnes på grunnlag av tabellverdier over produsert mengde gjødsel for det dyretall som er oppgitt 
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ved søknad om produksjonstilskudd fra den enkelte husdyrgård som leverer husdyrgjødsel til 

biogassfabrikken (eller gårdsanlegget). 

 

Endring i transportkostnader for husdyrgjødsel eller leiepris for biorestlageret slår lite ut, mens 

tilgang på mer næringsavfall og energiprisen er veldig avgjørende for lønnsomheten. En +/- variasjon 

i investeringsnivå slår selvfølgelig dramatisk ut. Det kritiske punkt for om det er lønnsomt å bygge en 

biogassfabrikk er ikke om den skal benytte husdyrgjødsel eller ikke; Det er annen råstofftilgang, 

investeringsnivået og oppnådd pris på biogassen som slår sterkest ut. Hvis det kritiske punktet for å 

nå en fullendt verdikjede er lønnsomheten for husdyrbonden, bør altså biogassfabrikken tåle en liten 

økning i leiepris for biorestlageret hos bonden. 

 

Klimagassreduksjoner ved å inkludere landbruket 
Et viktig kriterium for å få finansiering fra SLF til dette prosjektet var å dokumentere netto klimanytte 
ved tiltaket. De midlene som var satt av til dette formålet i det opprinnelige budsjettet ble overført til 
et større samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. 
 
Prosjektets tittel er «Modell for klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon. Matavfall 
og husdyrgjødsel». Prosjektet er finansiert av SLF og samarbeidende partnere. Styringsgruppen har 
hatt følgende deltakere: 
 

 Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold 

 Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold 

 Østfold bondelag 

 Vestfold bondelag 

 Bioforsk 

 UMB  

 Østfoldforskning 

 
Arbeidet har vært gjennomført i en prosjektgruppe med representanter fra Østfoldforskning, UMB, 
Bioforsk og Vestfold-prosjektet (Vestfold Bondelag). 
 
Modellen bygger på prinsippene i LCA (Livssyklusanalyse) som metode og tar hensyn til både økte 
utslippsbelastninger og sum reduksjoner. Modellen tar altså hensyn til hele verdikjeden i et sluttet 
kretsløp for både husdyrgjødsel og matavfall. Resultatet framstilles som summen av økte 
belastninger og reduksjoner. I rapporten er det bare tatt hensyn til klimagassutslipp som 
miljøindikator.  
 
Resultatene for Vestfold viser at det er betydelige utslippsreduksjoner ved å behandle matavfall og 
husdyrgjødsel i biogassanlegg. Det er knyttet stor usikkerhet rundt de store utslippene av lystgass 
N2O fra lagring av biorest. Derfor har vi anbefalt å bygge alle biorestlagre med overdekning. 
Avvanning av bioresten istedenfor å levere den direkte til bonden kommer også bra ut med 
betydelige utslippsreduksjoner. Best av alle scenarioene er likevel løsningen med å benytte bioresten 
som gjødsel i landbruket og erstatte innkjøpt mineralgjødsel. 
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Resultater for Vestfold: 
 
Det er valgt 6 scenarioer for Vestfold:  

1. Dagens håndtering av matavfall og husdyrgjødsel (Matavfall: 40 % kompostering og 60 % 

forbrenning). Referanseår for scenario 1 er 2007. 

2. Håndtering av matavfall og husdyrgjødsel om ca 5 år (Med en optimering av kompostering og 

forbrenningsteknologi + forbedringer i landbruket). 

3. Hele matavfallsmengden går til biogassproduksjon med avvanning. Husdyrgjødsel inngår ikke 

i biogassanlegget, men brukes direkte (som scenario 2) og erstatter mineralgjødsel. 

4. Hele matavfallsmengden går til biogassproduksjon og landbruket tar imot bioresten. 

Husdyrgjødsel inngår ikke i biogassanlegget, men brukes direkte (som scenario 2) og erstatter 

mineralgjødsel. 

5. En andel matavfall (14 500 tonn) går til biogassproduksjon og hele husdyrgjødselmengden 

går til biogassproduksjon. Landbruket tar imot bioresten og den erstatter mineralgjødsel. 

6. Lik scenario 5, men hele mengden matavfall (18 600 tonn) og hele mengden husdyrgjødsel 

går til biogassproduksjon. Landbruket tar imot bioresten og den erstatter mineralgjødsel. 

 
Figur 1 viser netto årlig klimapåvirkning for de ulike analyserte scenarioene for Vestfold. 

 
Figur 1 Resultat for netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og husdyrgjødsel i Vestfold.  

Resultatene viser at alle scenarioene som inkluderer biogassproduksjon, er bedre enn dagens løsning 
og optimering av dagens løsning. Scenarioene der en inkluderer landbruket, både ved at 
husdyrgjødsel leveres inn i anlegget som substrat og at bioresten erstatter mineralgjødsel gir størst 
klimagevinst.  
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4 Konklusjon 

Oppgaven i prosjektet er å vise klimanytten ved å inkludere landbruket i industriell 
biogassproduksjon. Netto klimanytte ved tiltaket er størst om landbruket blir involvert med mest 
mulig husdyrgjødsel brukt som substrat i biogassproduksjonen og at landbruket benytter bioresten til 
å erstatte innkjøpt mineralgjødsel. Biogassen bør anvendes til drivstoff som erstatning for diesel eller 
bensin. 
 
Det er avdekket stor usikkerhet, og stort forskningsbehov, knyttet til utslipp av særlig lystgass fra 
lagring av biorest. Det anbefales derfor at bioresten skal lagres med tett overdekning for å redusere 
risikoen for utslipp fra lageret.  
 
De økonomiske analysene viser at det er mulig å oppnå lønnsomhet med rimelig bruk av offentlige 
virkemidler. Det trengs offentlig støtte til både investeringer og drift.  
 

Bioresten kan ikke benyttes som gjødsel i det økologiske landbruket uten endringer i listen over 

godkjente innsatsfaktorer. 

 

Prosjektet med å bygge en biogassfabrikk sentralt i Vestfold, og hvor landbruket spiller en sentral 

rolle, bør realiseres basert på noen viktige forutsetninger: 

 

 

 Gårdsbruk med husdyrproduksjon får 30 % investeringsstøtte fra Innovasjon Norge til de 

tilretteleggingsinvesteringene som må gjennomføres for å kunne delta 

 Foretak som produserer biogass får rett til en støtte på opp mot kr 50,-/m3 husdyrgjødsel 

som benyttes i anlegget 

 Biogassfabrikken mottar 30 % investeringsstøtte fra Enova 

 Investeringsnivået på biogassfabrikken og gårdene holdes nede på et lavest mulig nivå 

 Forutsigbarhet i rammevilkårene for biogass brukt som drivstoff 
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Bilde 1 Opplastingspunkt flytende gjødsel. Her monteres 
sugestuss for lastebil. 

5 Råstofftilgang fra landbruket 

5.1 Råstofftilgang fra landbruket – karakterisering og energipotensial 

Landbruket sitter på betydelige mengder råstoff for biogassproduksjon. Først og fremst 
husdyrgjødsel, men også ensilert gras, avfall fra grønnsaksproduksjon og annet plantemateriale vil 
være aktuelle substrater for biogassproduksjon. 
 
Om en sammenfatter utråtningsforsøk og erfaringstall fra Norge og andre land der 
biogassproduksjonen er betydelig, vil en kunne sette opp en tabell med følgende anslag på 
energiinnhold i de mest aktuelle råstoffene fra landbruket (Tabell 1). 
 
Tabell 1 Teoretisk gassutbytte fra noen valgte råstoff fra landbruket

1
 

Råstoff Tørrstoff 
innhold 

Biogass- 
utbytte 
Nm

3
/tonn 

vare 

Metan 
innhold 
i % 

Energi 
Innhold 
kWh/tonn 
vare 

Energi innhold 
pr kWh/tonn 
tørrstoff 

Kilde 
henvisning 

Flytende 
storfegjødsel  

9 % 22 65 143 1590 SGC 

Tørr storfegjødsel  30 % 90 65 585 1950 SGC 

Flytende 
svinegjødsel  

8 % 26 65 169 2115 SGC 

Gras, ensilert 33 % 159 56 890 2700 SGC 

Poteter 25 % 186 53 985 3940 SGC 

Korn (bygg og havre) 86 % 556 50-55 2900 3370 Beregnet fra 
SGC 

Hvete 86 % 626 53 3300 3830 SGC 

Bøss og agner fra 
kornproduksjon 

87 % 325 50-55 1700 1950 Beregnet fra 
SGC 

Halm 78 % 288 70 2000 2560 SGC 

Løkavfall 13 % 144 50 720 5540 Bioforsk
2
 

 
Ikke alle disse råvarene er like lett tilgjengelige. Husdyrgjødsel generelt er det råstoffet som fra 
landbrukets side er mest interessant å bruke til biogassproduksjon. Husdyrgjødsel kan gi store utslipp 
av både metan og lystgass.  

5.1.1 Flytende husdyrgjødsel 
 

Storfegjødsel 

I moderne melkeproduksjon forekommer gjødsla fra 
produksjonen som flytende, pumpbar gjødsel - 
bløtgjødsel. Også enkelte kjøttproduksjonsanlegg for 
storfe har bløtgjødsel. Mange nyere anlegg for 
kjøttproduksjon på storfe går imidlertid i retning av 
tørr gjødselhåndtering. 
På melkeproduksjonsbruk er det nå mest vanlig med 
løsdrift for dyrene hvor all gjødsel, både fast og urin, 
samles i en kjeller under bygningen, eller i en 

                                                           
1
 SGC er Svenskt Gasteknisk Center. Deres Substrathåndbok er en sammenstilling av gassutbytter på en mengde råstofftyper. Som 

kildehenvisning bruker de 18 forskjellige referanser. Håndboken er vedlegg til rapporten. 
2 Prøveutråtning av løkavfall fra Larvikløk AS 
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overdekket buffertank ved anlegget, for videre 
pumping til lager. Denne gjødsla er derfor ikke 
påvirket av vær og vind og tørrstoffinnholdet er 
stabilt på den enkelte gård. Tørrstoffinnholdet vil 
allikevel kunne svinge i området 5- 9 % ts fra gård til 
gård, avhengig av driftsopplegg. 
 
Ofte kan det være spor av fôrrester i gjødsla, men 
det gjør den enda bedre egnet som råvare til 
biogassproduksjon. En ulempe er at det kan 
forekomme forurensninger som plastmerker (faller 
av dyra), rester av emballasjemateriale fra 
fôrproduksjonen og lignende. Dette gjør at det kreves 
en enkel forbehandling av gjødsla for å fjerne 
plastbiter, nett – og taurester. Også utstyr for fjerning av metallrester kan være aktuelt. 
 
Svinegjødsel 
Fra svineproduksjonen er hovedmengden gjødsel flytende. Det har imidlertid blitt bygget ganske 
mange anlegg for purker på halmtalle, også for slaktegris finnes flere anlegg med halmtalle. 
 
I svineproduksjonen i Vestfold finner vi mange forskjellige løsninger for gjødselhåndtering ute på de 
enkelte gårdene. I eldre bygninger er det vanlig med gjødselkjellere under bygningen. Etter hvert 
som produksjonsomfanget har økt, har det blitt bygget til større eller mindre bygg. Ofte har man da 
sett seg tjent med å sette opp utvendige åpne lagertanker for husdyrgjødsel. Disse nye utvendige 
lagertankene har fram til nå nesten kun vært bygget i betong. Det har også i den seinere tid blitt 
bygget anlegg med kjeller under bygningen. På mange grisegårder er det en utfordring at det kan 
være flere opplastingspunkter ved utkjøring.  
 
Tørrstoffinnholdet i svinegjødsel varierer mye fra gård til gård. Dette skyldes forskjeller i 
driftsopplegg og at svinegjødsel er vanskelig å røre opp til en homogen masse. Svinegjødsel har lett 
for å sedimentere tørrstoff på bunnen av lagertanken. Det kan være vanskelig å få en representativ 
prøve ved måling av tørrstoff-%. Når svinegjødsel blandes med storfegjødsel får vi en mye enklere 
masse å håndtere med tanke på separasjon. Storfegjødsel har helt andre egenskaper og går heller i 
retning av å danne flytelag med veldig høyt tørrstoffinnhold. Forskjellene i driftsopplegg er hvor ofte 
dyrerommene vaskes. I smågrisproduksjonen blir mange rom vasket ned hver 3 – 7 uke året 
gjennom. Det varierer fra gård til gård hvor mye vannlekkasjer det er fra drikkeutstyret til dyra. I 
svineproduksjon er det mange dyr og mange punkter for vanntildeling til dyra. Derfor vil bare en liten 
lekkasje på noen få punkt kunne gi betydelige mengder vann i gjødsla. Norsk Landbruksrådgivning 
Viken, har gjennom landbrukets biogassprosjekt, delt ut gratis tørrstoffmåleutstyr til en del bønder i 
fylket. Av de som brukte utstyret og rapporterte tilbake, er det en variasjon fra 2 – 8 % tørrstoff i 
gjødsla. Jeg velger å tolke denne variasjonen forsiktig. Det er grunn til å tro at de laveste verdiene 
ikke er representative pga feil i prøveuttaket. 
 
Bilde 3 viser forskjellige muligheter for enkel plassering av opplastings stuss for lastebil. Det kan være 
i eksisterende ventilasjonskanaler, omrøringsluker eller ved å kjernebore seg gjennom betongdekker 
eller vegger. 

Bilde 2 Gjødsellagune i Re. Denne kan det legges flytende 
duktak på. 
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Bilde 4 ”Produsentene” av tråkktalla og opplastingspunkt for 
tråkktalle hos Re Stordrift. 

Ved eventuell bruk av flytende gjødsel til biogass, er det viktig å få inn så fersk husdyrgjødsel som 

mulig, og at gjødsla har et så høyt tørrstoffinnhold som mulig. Det vil derfor være ønskelig å kjøre 

gjødsla fra kjellere under bygningen eller fra samlekummer med overdekning. Transport fra åpne 

utvendige lagertanker bør unngås. 

5.1.2 Tørre gjødselfraksjoner 
 
Tørr storfegjødsel 
I storfeproduksjonen i Vestfold har vi relativt få 
anlegg med tradisjonell talle-løsning. Dette var 
mer vanlig tidligere, særlig i kjøttproduksjon på 
ammekyr. I nyere anlegg ser vi løsninger 
beskrevet som tråkktalle, hvor husdyrgjødsel og 
daglig tildelt snittet halm sakte arbeider seg ut i 
gjødselarealet pga fall på gulvet der dyra 
oppholder seg. Disse anleggene kan ha en 
betydelig gjødselproduksjon hvor snittet halm er 
godt innblandet med fastgjødsel og urin fra dyra. 
Tørre gjødselfraksjoner har høyere 
energiinnhold pr tonn transportert vare enn de 
flytende. Tørrstoffprosenten varierer noe, men 
vil typisk ligge i området 30 – 35 %.  
 
 
 
 
 

Bilde 3 Forskjellige muligheter for montering av opplastingssuss for 
lastebil. 
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Tørr svinegjødsel 
Tørrgjødsel fra svineproduksjonen vil ofte inneholde mye sagflis eller kutterspon i tillegg til mye 
halm. I svineproduksjonen er det imidlertid tradisjonell talle som er mest vanlig. I tallen starter en 
aerob nedbrytingsprosess. Temperaturen i tallen kan komme opp i 40 – 50 o C. Dette starter en 
nedbrytning av det organiske materialet, hvor det er grunn til å anta at også det tungt nedbrytbare 
materialet får en god forbehandling med tanke på seinere gassutbytte. Denne gjødselfraksjonen må 
doseres i små mengder inn i biogassreaktoren og må samråtnes med andre substrater.  
 

 

Alle tørre gjødselfraksjoner har utfordringer med tanke på god utnytting av næringsstoff ved 
spredning. Å få denne gjødsla behandlet i et biogassanlegg og over i en flytende stabil biorest vil 
være ønskelig for mange bønder. Som vist i tidligere kapittel om energiutbytte, er det relativt høyt 
gasspotensial pr tonn vare i de tørregjødselfraksjonene. Dette er positivt med tanke på 
transportkostnader. Alle tørre gjødselfraksjoner kan inneholde sand og jord som vil sedimentere 
under biogassprosessen. Det er vanskelig å fjerne dette på forhånd.  
 

5.1.3 Fôrrester, grasensilasje - energivekster3 
 
Gras fra permanente grasdekte vannveier. 
Som et miljøtiltak mot erosjon fra åpenåkerarealer, har landbruksmyndighetene innført 
tilskuddsordninger for flerårige erosjonsforebyggende grassoner mot vassdrag. De fleste av disse 
arealene blir høstet som fôr til dyr. Noen av arealene blir imidlertid overflommet av slamholdig vann 
både vår og høst. Det gjør dette graset mindre egnet til fôr, men det vil fortsatt ha en høy verdi som 
råstoff til biogass. Disse arealene høstes i dag utelukkende som rundballer, hvor graset er emballert i 
nett og plastfolie. Graset er langt og ikke egnet til biogass uten en forbehandling bestående av 
fjerning av emballasje og oppkutting. Transport av rundballer er effektivt både med traktorutstyr og 
lastebil. Rundballer av denne kvaliteten og til biogass tåler lagring utendørs over tid meget godt. 
 
 

                                                           
3
 Biogassproduksjon av organisk restprodukt i landbruket. Re Kommune, 30. mars 2007 

I. Sørby, T. Briseid, L. Nesheim, V. Vallumrød, R. Lønnum. 

Bilde 5 Tørrgjødsel(talle)fra svineproduksjon. 
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Gras som energivekst 
Å bruke dyrka arealer til produksjon av energivekster i Norge er omstridt. Likefullt er det nyttig å ha 
kunnskap om hva som eventuelt kan være aktuell produksjon i Norge.  
 

Tabell 2 Avling og tørrstoffinnhold og gassutbytte av ulike vekster, målt i Nm
3
 metan per tonn og liter per kg tørrstoff. 

Svenske resultat (Nordberg, per.opplysninger). 

 Enhet Eng, Mais, Hvete, Sukkerbete 

  gras/kløver hele 

planten 

kjerner Røtter Blad, 

stengel 

Avling tonn/daa 2,2 4,3 0,52 3,4 2,0 

Ts-innhold % 35 30 86 24 14 

Metan prod. m
3
 CH4/tonn 95 95 370 94 33 

- ” - MWh/tonn 0,93 0,93 3,62 0,92 0,32 

Arealbehov daa/GWh 500 250 580 320 270 

Metanutbytte l/kg tørrstoff 300 350 400 424 297 

 

Nordberg (pers. opplysn.) har estimert gassproduksjon basert på ulike energivekster i Sverige, som 
vist i Tabell 2. Arealbehovet for å produsere 1 GWh i biogass er estimert til 500 dekar for flerårig eng 
og bare det halve for ensilert mais. Den store forskjellen skyldes stort sett en mye større avling per 
dekar for mais. Under norske forhold vil avlingsnivået for både engvekster og mais være lågere, og 
forskjellene mellom vekstene vil være mindre. 

 
Korn som biogassråstoff      
Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold har de siste sesongene gitt økt 
grunnlag for dannelse av mykotoksiner i kornet og skrumpne/mindreverdige korn i hvete. 
Mykotoksin problemet har vært størst i havre, men har vært økende også i andre arter. 
Kraftfôrbransjen har ikke kunnet bruke mye av dette kornet pga for høyt innhold av mykotoksiner. 
Inntil man greier å finne effektive forebyggende tiltak vil det være behov for å finne alternative bruk 
av dette kornet. Energigjenvinning til biogass kan her være et godt alternativ. Om man omdisponerer 
10 000 tonn korn fra fòr til energigjenvinning i biogassfabrikk, vil det aleine utgjøre en energimengde 
på opp mot 25 GWh. 
 

5.1.4 Avfall fra grøntsektoren 
Vestfold har en stor produksjon av grønnsaker, både i veksthus og på friland. Denne produksjonen 
generer avfall som vil være godt egnet som råstoff til biogassproduksjon. Dessuten kan denne 
næringa også bli rammet av deponiforbudet som gjelder for alt organisk materiale. Mye av avfallet 
går til dyrefôr. Det synes ikke hensiktsmessig å prioritere å bruke den delen av avfallet til biogass.  
 
Grøntsektoren i Vestfold består av mange foretak, fra de helt små til større bedrifter som nok vil 
havne i kategorien næringsavfall. Grensen mellom hva som defineres som landbruksforetak og hva 
som defineres som annen næring vil være vanskelig å trekke. 
 
I prosjektet har vi gjennomført en prøveutråtning av løkavfall fra bedriften Larvikløk AS. Resultatene 
viser at det er et betydelig biogasspotensial som gjør løkavfall til et godt egnet råstoff for 
biogassproduksjon. Se tabell 1 om gassutbytter. 
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Alle små eller store foretak som i dag besitter avfall fra grøntsektoren, vil ha avfall som i mer eller 
mindre grad er egnet for biogassproduksjon. Å skaffe spesifikke gassutbytter fra alle disse forskjellige 
råstoffene er ikke mulig i dette prosjektet. Det beste vi kan gjøre er å anslå en avfallsmengde og et 
biogasspotensial i området basert på skjønn.   

 

5.2 Organisering av logistikk 

Logistikkløsningene blir forskjellig for de forskjellige råstoffene. Flytende gjødsel med mulighet for t/r 
transport med samme bil, lass bare en vei for alle andre tørre råstofftyper. For mange av råstoffene 
er det aktuelt med containere plassert rundt på de enkelte foretakene. 
 
Av det totale volumet som er omtalt i forprosjektet, ca 180 000 tonn biorest, vil ca 1/3 ha sitt opphav 
i husdyrgjødsel. For den delen av husdyrgjødsla som blir transportert til biogassanlegget i flytende 
form kan man få til en t/r transport med husdyrgjødsel inn og biorest ut på samme bil. For å få til en 
t/r transport som er effektiv er vi avhengig av Mattilsynets tolkning av ABP regelverket. Anslått volum 
husdyrgjødsel er 60 000 tonn, eller ca 30 % av teoretisk tilgjengelig volum i Vestfold.  Det er fortsatt 
ca 130 000 tonn som må transporteres med lass bare en vei. I prosjektet forutsetter vi at bioresten 
omsettes til bøndene i utgangspunktet som en flytende uavvannet vare. Se kapittelet om premisser 
for biorest. 
 

5.2.1 Lagring på gården 
Det er forskjellige lagringsforhold for de forskjellige substratene, flytende gjødsel og tørr gjødsel. Det 
er også stor forskjell fra gård til gård. Flytende gjødsel befinner seg i en fortank, tverr-renne eller i en 
gjødselkjeller. Tørre gjødsel slag ligger som oftest i et deponi i påvente av spredning som gjødsel før 
nedmolding. 
 
På gårdsbruk med fôrrester vil det være svært forskjellige lagringsforhold. I de fleste tilfeller ligger 
dette nå i deponi i påvente av spredning som tørr gjødsel før nedmolding. Andre fòr-rester kan være 
lagret som rundballer. 
 
På gårdsbruk med grønnsaksproduksjon er det mange forskjellige måter å håndtere avfall på. I de 
fleste tilfeller går det som er egnet til dyrefôr direkte til husdyrprodusenten. Slike produkter er det 
ikke ønskelig å ta inn som råstoff da disse allerede har en god anvendelse. Grøntavfall uten fôrverdi 
eller avfall som dyra ikke kan spise, f. eks løkavfall, blir gjerne lagt i deponi ved produksjonsstedet for 
seinere opplasting. 

 

5.2.2 Transport 
All flytende husdyrgjødsel lastes opp ved gårdens opplastingspunkt. Det vil være bondens ansvar å 
holde gjødsla godt opprørt gjennom henteprosessen. Opplastingspunktets volum og utforming vil 
variere fra gård til gård. Det vil være ønskelig å kunne kjøre flere lass, helst en arbeidsdag per gård (5-
7 lass) fra samme gård om det er mulig. Frekvensen på hentingen må samordnes med 
gjødselproduksjonen på den enkelte gård og hvor stor buffertank kapasitet den enkelte gård har. 
Mange melkeproduksjonsgårder har skrapeareal med tverr-renner. Disse tverr-rennene har et 
betydelig volum som ofte vil være stort nok til at den fungerer som buffertank for opplasting. Andre 
gårder må bygge ny buffertank mellom gjødselrenner og sluttlageret på gården. Dette må som 
minimum romme en tømming av gjødselrennene under bygningen, og i tillegg ha et nødvendig volum 
i reserve for å kunne ha en fleksibilitet i transportopplegget. Eldre husdyrbygg har ofte en 
konstruksjon hvor gjødsellageret er under selve husdyrrommet. I slike tilfeller må man legge opp 
transporten etter hvor ofte gjødselkjelleren bør tømmes. Det er et poeng å få inn så fersk 
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husdyrgjødsel som mulig, men i noen tilfeller må man inngå kompromiss for å finne den mest 
praktiske løsningen. 
 

 
Gjennom prosjektet har vi deltatt ved 
arrangementer og møter hvor det har 
vært naturlig å ta opp med 
Mattilsynet hvordan tilsynets tolkning 
av ABP forordningen vil bli. Vi har 
orientert tilsynet om både den danske 
og den svenske tolkningen. I Danmark 
ser man i praksis bort fra regelen om 
vask og desinfisering. I Sverige tillater 
man transport t/r på en og samme 
gård uten å måtte vaske og 
desinfisere tanker og kjøretøy. Dette 
har vi bedt om at også blir den norske 
tolkningen. Mattilsynets beslutning på 
dette punktet blir førende for 
hvordan vi kan etablere t/r transport 
der hvor det ellers ligger til rette for 
det. 

 
Det bør benyttes selvlastende tankbiler til all transport av både husdyrgjødsel og biorest. Bare 
unntaksvis vil det være ønskelig med bruk av traktorutstyr. Alt utstyr må tilpasses de standarder som 
velges for suge/pumpestusser både for lasting og lossing.  
 
Transport av både fôrrester og grønnsaksavfall bør skje med containere på lastebil. 
 
  

Bilde 6 Effektiv transport av husdyrgjødsel/biorest. 



 

Sluttrapport Biogass i Landbruket Side 19 
 

 

5.3 Verdikjede for råstofftilgang 

Økonomien i verdikjeden for husdyrgjødsel som råstoff til biogassproduskjon i industrielle anlegg er 
krevende. I utgangspunktet er rå husdyrgjødsel en gjødselressurs i bondens planteproduksjon, og har 
allerede en økonomisk verdi tilsvarende den mengde mineralgjødsel som ikke behøver å kjøpes inn 
(erstatningsverdi). Ved å inngå en avtale om at husdyrgjødsla skal benyttes til biogassproduksjon, 
mister bonden denne verdien. Da må dette oppveies gjennom den avtalen han inngår med 
biogassanlegget. 
 
Verdikjeden for husdyrgjødsel i en biogassprosess kan beskrives som vist i Figur 2. 
 
 

 
 

Figur 2 Verdikjeden for husdyrgjødsel starter og stopper på gården hos bonden.  
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Figur 3 Eksempel på kalkyler og beregninger for lønnsomhet ved bruk av husdyrgjødsel til biogass og bruk av biorest som 
gjødsel. Eksempelet viser at bonden i dette tilfellet sitter igjen med et overskudd på kr 51,- per daa. 
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Bioresten bonden mottar i retur vil ha høyere gjødselverdi enn den gjødsla han leverer. Kostnaden 
knyttet til de tilretteleggingsinvesteringene som bonden må utføre, må også dekkes opp. Bondens 
lager for biorest må leies av biogassfabrikken på lik linje med det som er beskrevet under kapittelet 
om biorest.  
 
Som man ser av kalkylene i Figur 3, er ikke økonomien i det å levere husdyrgjødsel til biogass av 
veldig stor betydning isolert sett for bonden. På den andre siden er det snakk om å ta med seg alle de 
inntektsmuligheter som finnes. Det vil være store individuelle forskjeller mellom gårdene på hvor 
gunstig dette oppleves. Fullstendige kalkyler vises under kapitelet om økonomi. For den enkelte 
bonde vil det være varierende motiv for å delta. 
 
Økonomien bedrer seg dersom man vektlegger andre forhold som ikke er lett å tallfeste: 

 Storfegjødsla blir erstattet av tyntflytende biorest som trenger raskt ned i jorda og som ikke 
kleber på bladverket på plantene 

 Grisegjødsla blir erstattet av en tyntflytende biorest som er enkel å røre opp, som holder seg 
mer homogen og som trenger raskere ned i jorda 

 På gårder som har for høye P-verdier vil biorest kunne tilpasses balansert gjødsling ved 
reduksjon av P-innhold gjennom sentrifugering og fjerning av en fiberfraksjon 

 Bioresten lukter betydelig mindre enn tradisjonell husdyrgjødsel 

 Bonden inngår en avtale på leveranse av husdyrgjødsel og en avtale på mottak av biorest, og 
kan dermed tilpasse gjødselmengden til disponibelt areal og regelverket i 
gjødselvareforskriften og forskrift om gjødslingsplanlegging.  

 Bedre regionvis fordeling av næringsstoff 

 
 
Den enkelte bonde vil også stille spørsmål ved varigheten og sikkerheten i tiltaket. Om vi skulle greie 
å få bygget en industriell biogassfabrikk i Vestfold nå, er det en politisk beslutning i Vestfold om at 
det skal forsøkes etablert som et OPS-selskap. Det er en måte å etablere foretak på hvor man deler 
risiko og ansvar mellom privat og offentlig sektor. Det som kan inngå i en slik avtale er bare de deler 
av verdikjeden hvor det offentlige eier eller har kontroll. For vårt tilfelle gjelder det kildesortert 
husholdningsavfall som kommunen eier og bruken av biogass til drivstoff i kollektivtrafikken, som 
Vestfold Fylkeskommune styrer gjennom foretaket Viken kollektivtrafikk - VKT. I de dokumentene 
som ligger til grunn for konkurransen om å få bygge en biogassfabrikk, er det lagt inn sterke politiske 
føringer på hvordan man ønsker at tilbyder skal samarbeide med landbruket på bruk av biorest til 
gjødsling og å benytte husdyrgjødsel som råstoff. Investering, eierskap og drift av en biogassfabrikk 
gjøres av en privat investor. Kontraktene på leveranse/mottak er ofte betydelig lengre i en OPS-
avtale enn i en avtale hvor man benytter anbudsprinsippet. OPS-kontrakter varierer i lengde opp mot 
25 år i enkelte tilfeller. I vårt tilfelle er det snakk om 15 år. Derfor vil vi benytte denne 
avskrivningslengden på investeringene i landbruket også.  

Fordelene med OPS er at det offentlige ikke tar økonomisk risiko knyttet til investeringen, men 
binder seg opp med lengre kontrakter på leveranse av avfall. I Vestfold har vi en velfungerende 
ordning på innsamling av husholdningsavfall. I den pågående konkurransen om å gi tilbud på en 
biogassfabrikk er også 5 kommuner i Grenland med, til sammen er det 17 kommuner med til 
sammen ca 18 000 tonn husholdningsavfall. Befolkningsgrunnlaget er ca 360 000 mennesker. Når det 
gjelder bruk av biogass til drivstoff har Vestfold Fylkeskommune fattet vedtak som legger føringer for 
hvordan framtidige anbud på kollektivtransport skal utformes for å legge til rette for innføring av 
biogass som drivstoff på bussene. Det er veldig viktig at vi får et offentlig stort forbruk av biogass. Det 
vil være nærmest avgjørende for å få etablering av fyllestasjoner for andre kjøretøy. Det er viktig å 
understreke at for å gjøre biogass til et pålitelig drivstoff, med stabil og sikker leveranse er et 
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samarbeid med naturgassbransjen nødvendig. Vi ser fra de landene som har lykkes bra med en slik 
satsing at samhandling mellom fossil naturgass og fornybar biogass er nødvendig på 
drivstoffsektoren. 

Vestfold Bondelag vil ta initiativ til å organisere bøndene som ønsker å delta i et samarbeid med et 
eventuelt industrielt biogassanlegg i Vestfold. I landbruket finnes gode og solide tradisjoner for å 
organisere bøndene i leverandørlag, produsentlag eller innkjøpslag. Disse får mandat til å 
gjennomføre forhandlinger på vegne av medlemmene når det gjelder priser og øvrige vilkår. I tillegg 
har vi gode rådgivere innen alle fag som er relevante for landbruket, organisert gjennom Norsk 
Landbruksrådgivning. 

 

5.4 Ressurskart over tilgjengelig husdyrgjødsel 

Østfoldforskning har gjennom prosjektet ”Modell for beregning av klimanytte og verdikjedeøkonomi 
for biogass fra husdyrgjødsel” hatt et samarbeid med Geodata AS der det gjennom et pilotprosjekt er 
foretatt en kartlegging av tilgjengelige ressurser og spredearealer i Vestfold. Dette er sett i 
sammenheng med den planlagte lokaliseringen av anlegg på Rygg industriområde i Tønsberg. 
 
Ressurskartene under viser tilgjengelige mengder husdyrgjødsel og matavfall.  
 

 
Kart 1 Størrelsesproporsjonale ringer viser teoretisk energimengden i MJ. Mørk grønn er husdyrgjødsel, mens lys grønn 
er samlestasjoner for matavfall. (Ikke helt sikkert at størrelsesforholdet på matavfall og husdyrgjødsel er i samsvar.) 

Kart 1 viser at ressursene ligger spredt i et område rundt den planlagte beliggenheten til anlegget, 
som befinner seg på samme sted som omlasting av matavfall (den øverste av de to lysegrønne 
prikkene). 
 
 
 
 
 
 

Planlagt biogassfabrikk på 
Rygg industriområde 
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Som man kan se av Kart 2 og lese av Tabell 3 befinner 67 %, av husdyrgjødsla i Vestfold seg innenfor 
20 km kjøring til den planlagte biogassfabrikken. For å nå målsettingen om 30 % av husdyrgjødsla til 
biogass, trenger vi 50 % oppslutning blant bøndene innenfor 20 km-sonen. Det er realistisk å regne 
med at noe av gjødsla må hentes utenfor 20 km-sonen for å nå prosjektmålet.  
 
Tabell 3 Tilgjengelig energimengde husdyrgjødsel innenfor 10, 20 og 30 km kjørelengde fra planlagt beliggenhet til 
biogassanlegg. 

   

Avstand fra anlegg (km) Teoretisk energimengde 
husdyrgjødsel innenfor 
kjøreavstand (kWh) 

Prosentandel teoretisk 
energimengde nådd 

10 4 773 600 17 % 

20 14 040 000 50 % 

30 4 212 000 15 % 

Totalt innenfor 30 km 23 025 600 82 % 

Totalt i Vestfold 28 080 000  

Kart 2 Kart over tilgjengelig teoretisk energimengde for gjødsel innenfor 
10 (gul), 20 (oransje) og 30 (rød) km kjørelengde fra planlagt beliggenhet 
til biogassfabrikk (grønt punkt). Blå felter er høy konsentrasjon av 
husdyrgjødsel. Grønt punkt i sør er samlestasjon for matavfall. 

Planlagt biogassfabrikk på 
Rygg industriområde 
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6 Bruk av bioresten i landbruket 

6.1 Viktige kriterier for en vellykket bruk av biorest som gjødsel 

6.1.1 Næringsstoffsammensetning 
En biorest vil inneholde alle de næringsstoffene som planter trenger for å vokse. Sammensetning og 
innhold av hvert enkelt næringsstoff vil variere mellom biogassanleggene. Innholdet vil være direkte 
avhengig av de substrat som brukes. Ingen næringsstoff går tapt gjennom biogassprosessen. Den 
enkelte biorest må derfor analyseres for næringsinnhold før bruk. Med mye slakteriavfall og avfall fra 
næringsmiddelindustri, får vi de høyeste nivåene på total-N, og dermed også på NH4

+-N. I tabell 1. 

NPK innehåll i flytande biogödsel i EGE sin rapport4, ser vi hvordan næringsinnholdet varierer fra 
anlegg til anlegg. N som plantenæringsstoff er særlig interessant. Gjennom biogassprosessen går mye 
av det organiske N over til ammonium (NH4

+-N). Dette er gunstig for landbruket, da NH4
+-N er raskt 

tilgjengelig for plantene. 
 
Bonden vil være interessert i en biorest som best mulig kan erstatte den kunstgjødsela han normalt 
bruker i sin produksjon. Til kornproduksjon på gårder uten husdyr vil det være aktuelt å erstatte 
gjødsel med NPK-innhold i området 25-2-6 til 22-3-10, målt i % på vektbasis. 
 
Vannforskriften forankret i EUs vanndirektiv er i ferd med å bli gjennomført i hele landet. I Vestfold 
er man i gang med planlegging og gjennomføring av tiltak i Lågendalsvassdraget, og de andre 
vassdragene kommer i nærmeste framtid. Gjennomføringen av vannforskriften vil legge føringer for 
hvordan landbruket kan gjødsle og hvordan jorda i disse nedslagsfeltene skal behandles. Det er 
overforbruk av fosfor (P) som er problemet. I tillegg til gjeldende gjødselvareforskrift, har vi en 
forskrift som regulerer bruk av P noe strengere, Forskrift om gjødslingsplanlegging (balansert 
gjødsling). Det kan føre til at vi må sette spesielle krav til gjødsla som skal brukes da bioresten kan 
inneholde betydelige mengder med fosfor.  
 
Ved et industrielt biogassanlegg vil det være relativt små tekniske utfordringer knyttet til det å legge 
tilrette for å regulere innholdet av fosfor ned, dersom det skulle vise seg å være et problem. Fosfor er 
en begrenset ressurs i verden, og det er derfor all grunn til å ta godt vare på fosfor som 
plantenæringsstoff. Ved bruk av sentrifugeringsteknikk kan man redusere tørrstoffinnholdet i 
bioresten. Fosfor vil for det meste følge fiberfraksjonen og dermed skilles fra NH4

+-N som stort sett 
følger vannfasen. Vi vil da sitte igjen med en våtfase som kan ha en ønsket NPK-profil og en 
fiberfraksjon som kan være et tørt gjødselprodukt for bruk til produksjoner og arealer som krever 
mye fosfor. Det er også mulig å videreutvikle fiberfraksjonen til et fullverdig gjødselprodukt ved å 
tilsette N og K. Avhengig av hvordan avløpsslam vil bli behandlet, kan man tenke seg at 
fiberfraksjonen kan følge denne varestrømmen. 
 

 

6.1.2 Virkningsgrad  
Lønnsom bruk av biorest som plantegjødsel er avhengig av at bonden greier å utløse høy 
virkningsgrad ved bruk. Erfaring fra bruk av husdyrgjødsel og fra bruk av biorest fra svenske 
biogassanlegg, viser at det er store variasjoner i virkningsgraden. Det vil være store utslag knyttet til 
spredeteknikk, temperatur, ammoniakktap (NH3), ph, tidspunkt i forhold til plantenes utvikling osv. 
Mange av disse faktorene kan bonden påvirke direkte med sin kunnskap om rett bruk. 
Biogassindustrien kan imidlertid legge forholdene godt tilrette ved å produsere en biorest som er 

                                                           
4
 Möjlighetsstudie- optimal resursutnyttjning av biogödsel. Anna-Karin Eriksson, EGE 08. 01. 2010 
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tilpasset et mål om høy virkningsgrad. En sikkerhet for høy virkningsgrad er også en sikkerhet for 
avsetning og for at biorest blir et populært gjødselprodukt i landbruket.  
 
 

 Tap av N gjennom ammoniakk (NH3). 

Ammoniakk er flyktig og vil tapes til luft. 

Dette tapet er blant annet avhengig av 

pH i bioresten. I diagrammet i Figur 4 ser 

vi hvordan forholdet mellom NH4
+ - NH3 

er avhengig av pH. Balansen er også 

avhengig av temperatur. Kjølig og fuktig 

vær under spredning gir høyest 

virkningsgrad. 

For å stabilisere N som NH4
+ vil det altså 

være aktuelt å forsure bioresten og sørge 
for at pH ligger i området ph 6. Det finnes 
kjent teknologi for dette, og det er i bruk 
i større skala i Danmark.5 Direkte 
nedfelling i bakken eller umiddelbar 
nedmolding vil også redusere NH3 tapet 
betydelig.  
 

 Tidspunktet for gjødsling i forhold til plantenes næringsbehov vil variere noe mellom 

forskjellige kulturer. I kornproduksjon trenger plantene mest næring tidlig i vekstsesongen. 

Fra såing til strekning av planta vil det være aktuelt å gi gjødsel. Kornproduksjonen i vårt 

område er preget av en blanding av høstkorndyrking og vårsådd korn. Det samme gjelder for 

oljevekster, men med en foreløpig overvekt av vårsådd. Høstsådde vekster kommer raskere i 

vekst om våren og gjør at bruk av biorest kan starte tidlig, nesten rett etter at snøen 

forsvinner. Det er vanskelig med nedmolding i en sådd åker. Det er derfor mest aktuelt å 

vente med bruk av biorest til planta er i god vekst slik at planta selv dekker det meste av 

bakken. Det vil gi skygge, mer fuktighet og gjøre gjødsla mindre utsatt for vind – alt sammen 

faktorer som drar i retning av høy virkningsgrad. 

 Gjennom biogassprosessen vil tørrstoffinnholdet i biomassen kunne halveres. Det kan gi en 

biorest med en tørrstoffprosent (ts %) i området 5-6 %, avhengig av hvilken ts % man velger i 

biogassreaktoren og hvilken nedbrytningsgrad som oppnås gjennom prosessen. Uansett vil 

en biorest være mer tyntflytende og trenge lettere ned i jorden enn ubehandlet 

husdyrgjødsel, noe som bidrar til en raskere inntrenging og høyere virkningsgrad. 

 Om det blir aktuelt å benytte en sentrifugeringsteknologi for å redusere fosforinnholdet, vil 

det samtidig gi lavere tørrstoffprosent som vil bidra til en ytterligere bedring i virkningsgrad. 

 
 
 

                                                           
5
 Forsuring som metode for å redusere tap av ammoniakk i biogjødsel. 16. feb. 2011.  

Jon Holmsen 

Figur 4 Likevektsdiagram for balansen mellom 
ammoniakk og ammonium relatert til pH i bioresten. 
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Tabell 4 viser virkningsgrad ved bruk av biorest og er hentet fra svensk litteratur6. Forklaring til noen 

av begrepene: Bred betyr spredd med dyse, f eks superspreder. Myllning betyr nedmoldning. Band 

betyr spredd med stripespreder. Vall betyr gras. 

Tabell 4 Virkningsgrad ved bruk av biorest ved ulik spredningstidspunkt og –teknikk og ulik grøde. 

 

Som en ser av tabellen er det betydelig variasjon i virkningsgrad. Mange av forskjellen er relatert til 

kunnskap og nøyaktighet ved bruk. Den dyktige bonden vil her som ellers komme best ut. 

 

6.1.3 NLR Viken sine vurderinger rundt effekten ved bruk av biorest.  
Når husdyrgjødsla gjennomgår en utråtning i et biogassanlegg vil normalt ammoniuminnholdet i 

bioresten øke med 5- 25 %. Størst prosentvis økning får man når husdyrgjødsla blandes med mye 

slakteriavfall, minst når andel av husholdingsavfall øker. Innholdet av organisk materialet, og med det 

organisk bundet nitrogen, vil gå noe ned. Det som er igjen av organisk materiale i biorest blir ofte 

mer stabilt enn organisk materiale i husdyrgjødsla og vil bidra mer til å bygge opp stabil humus i 

jorda. Dette vil igjen virke positivt på jordstruktur og vannhusholdning og videre på planteveksten. 

Som i husdyrgjødsla vil deler av det organisk bundne nitrogenet i bioresten frigjøres utover i 

vekstsesongen og de 2-3 neste årene. En vurdering av nitrogenvirkningen er viktig ettersom det er 

nitrogenet som har størst virkning på planteveksten og synliggjøring av gjødseleffekten.   

                                                           
6
 Kilde: www.kalmar.se 

http://www.kalmar.se/
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Innholdet av fosfor og kalium i forandres ikke i en slik prosess og kan vurderes på samme måte som i 

husdyrgjødsla. 

Kornprodusenten uten tilgang på organisk gjødsel  

Ved å erstatte deler av mineralgjødsla med biorest vil bonden spare kostnader. I kalkylene 

forutsettes det at avlingsnivået og produksjonsinntektene opprettholdes. Går korninntektene ned vil 

dette fort spise opp sparte kostnader, øker avlingene vil dette være tilsvarende positivt. Ved bruk av 

bare mineralgjødsel har bonden stor fleksibilitet i om hvor mye han vil radgjødsle om våren og 

eventuelt tilleggsgjødsle i sesongen. Utstyr for spredning av mineralgjødsel er ”rimelig” i forhold til 

utstyr for spredning av biorest og har i tillegg stor kapasitet. En kornprodusent uten tilgang på 

organisk gjødsel vil i tillegg til sparte gjødselkostnader også kunne vektlegge betydningen av å få 

tilført organsk materialet i jorda. Som tilleggsgjødsling tidlig i vekstsesongen vil biorest trekke godt 

ned i jorda og gi en god nitrogeneffekt, en virkningsgrad i størrelsesorden 80 % i følge svenske 

erfaringer. Det negative vil være om bonden av kapasitetsmessige grunner ikke får spredd ut gjødsel 

til rett tid, en type laglighetseffekt. I tillegg må det vurderes pakkeskader og nedkjøring av kulturen. 

Her kommer valg av metode og tidspunkt for spredning inn.  I sum kan dette gi en effekt på 

avlingsnivået både på kort og lang sikt, mest sannsynlig positivt når det gjøres på en god agronomisk 

måte.  

En husdyrprodusent med tilgang på husdyrgjødsel vil få tilbake biorest med et noe høyere innhold av 

lettløslig nitrogen. Denne gjødsla vil være lettere å spre og gi en bedre kontroll med tildeling av 

næringsstoffer. Alt i alt vil dette veie positivt for husdyrprodusenten.   

 

6.1.4 Dokumentasjon og bruksanvisning 
Bioresten skal vedlegges en varedeklarasjon med tørrstoffprosent, sammensetning av 
næringsstoffer, tungmetaller og pH. Bioresten skal til enhver tid tilfredsstille kravene i ”Forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav”(GVF).  
 
Bioresten skal vedlegges en bruksanvisning som beskriver hvordan bonden skal bruke bioresten for å 
oppnå maksimal virkningsgrad.  
 
Sverige har en godkjenningsordning for biorest i tillegg til offentlige regler og forskrifter. Ordningen 
heter SPCR 120, og er et resultat av at en samlet bransje ønsker en best mulig sikkerhet ved 
produksjon og bruk av biorest til bruk som gjødsel. I Norge har vi ikke denne tilleggsordningen. Her vil 
det være ”Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav” (GVF) som gjelder. Denne forskriften er 
for tiden under revisjon hos Mattilsynet, og det er uvisst hva som blir resultatet av revisjonen.  
 
Regelverket rundt tungmetaller i gjødselvarer ligger i GVF. I det nåværende regelverket er 
grenseverdiene for innhold av tungmetaller angitt i % av tørrstoff. Dette er problematisk for biorest 
da tørrstoffprosenten ofte blir halvert gjennom biogassprosessen, mens innholdet av tungmetaller 
holder seg uforandret. Dette forholdet vil resultere i at biorest kan komme i en høyere klasse, selv 
om innholdet av tungmetaller faktisk ikke er endret på vektbasis.  Det er viktig at denne 
beregningsmåten blir endret gjennom revisjonen av GVF, slik at vi går over til å sette grenseverdiene 
til mengde faktisk tildelt per daa.  
 
For å kunne bruke bioresten riktig skal det følge med en bruksanvisning for biorest. Her skal det 
beskrives hva som er de kritiske faktorene for å unngå tap av næringsstoff og hva som er viktig for å 
oppnå en høyest mulig virkningsgrad. 
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For at biogassindustrien skal kunne dokumentere bioresten på en skikkelig måte, er det antakelig 
nødvendig med en batch-vis produksjon og noe mellomlagring av biorest. Denne måten å tenke på vil 
gi en fin vareflyt og ha positive bieffekter for gassutbytte og sikkerhet for uttransport på 
biogassfabrikken. Etter reaktorene bør det være to mellomlagringstanker som begge kan ta ut siste 
rest av biogass og gi nødvendig tid for dokumentasjon. Ved 10 døgns batch-produksjon, vil begge 
mellomlagringstankene måtte ha et volum på ca 5000 m3. Det er nødvendig at all biogassproduksjon 
er opphørt innen bioresten transporteres ut til bondens lagertank. Fra Danske biogassanlegg vet vi at 
opp mot 25 % av biogassen frigjøres i etterlageret, avhengig av prosessvalg. Det er usikkert om en 
løpende analyse vil være god nok som dokumentasjon for bruk i henhold til GVF. 
 

6.1.5 Ansvarsfordeling 
Fra landbrukets side er vi opptatt av at ansvaret for bioresten er klart definert i en avtale. Vårt forslag 
er at biogassfabrikken har ansvaret for bioresten fram til bioresten er lastet over i bondens lager. Da 
overtar bonden ansvaret for både bioresten, lagerholdet og bruken av bioresten. 
 
Ansvaret for transport, leveranse, dokumentasjon og kvalitetssikring av bioresten som produkt, skal 
ligge hos biogassfabrikken.  
 

6.2 Verdikjede - Biorest til gjødsel  

Økonomien ved bruk av biorest som gjødsel i planteproduksjon må være så god og forutsigbar at 
bøndene finner det interessant å inngå avtale. Prisen og kostnadene for bonden vil alltid ha som 
referanse prisen på fullgjødsel fra Yara og kostnadene knyttet til bruk av denne gjødsla. For et 
planlagt biogassanlegg i Vestfold, av den størrelse og substratsammensetning som foreligger, vil ca 
2/3 av bioresten gå til bønder som ikke har erfaring med bruk av denne type gjødsel eller 
husdyrgjødsel. For disse bøndene blir det en stor overgang å skulle forholde seg til et betydelig 
opplegg med spredeutstyr og andre mennesker utenom gården for å få gjødslet åkeren. De er vant 
med storsekk fra Yara som sprettes opp med kniv og som brukes i samme maskin som sår kornet. Et 
enkelt og lite krevende opplegg. 
 
Bruk av biorest som gjødsel gir så lav erstatningsverdi mot kunstgjødsel fra Yara at bonden ikke kan 
bære kostnader til transport og lagerhold. Disse kostnadene må bæres av biogassfabrikken. For å 
illustrere disse kostnadene er det utarbeidet kalkyler på de rimeligste lagerløsningene i markedet. 
Laguneløsninger er en anbefalt løsning ved nyetablering og er brukt i kalkylene. Dette er den 
rimeligste løsningen som tilfredsstiller krav om funksjon og sikkerhet. Laguner er den 

lagringsmetoden hvor det er rimeligst å etablere 
overdekning av bioresten.  Det er full massebalanse 
ved utgraving og materialene i lagunen er nær 100 % 
gjenvinnbare. Når det finnes eksisterende lagertanker 
på de gårdsbrukene som inngår avtale, er det en 
selvfølge at disse blir brukt dersom de tilfredsstiller 
kravene som gjelder for sikkerhet og utslipp. 
 
Som tidligere nevnt under avsnittet om ansvar, er det 
et poeng at bonden bygger og finansierer lagertanken. 
Lagertanken bør eies av bonden og den vil ligge på 
bondens eiendom. Bonden kan ha tilgang til midler fra 
Innovasjon Norge til denne type investering. 

Bilde 7 Lagune i Polyetenduk. 
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Lagertanken leies så ut til biogassfabrikken for en pris per m3 lagervolum som dekker alle kostnadene 
ved tanken. Herunder kapitalkostnader, vedlikehold, hold av nødvendige ekstra veier og gårdsplass, 
samt eventuell brøyting. Denne leien inngår i den avtalen som ligger til grunn for samarbeidet.  

6.3 Organisering av mottakssystem 

6.3.1 Transport 
Det er et betydelig transportbehov knyttet til distribusjon av uavvannet biorest som gjødsel. En rekke 
faktorer må på plass for at en slik logistikk skal bli effektiv. Ser man på biorest isolert, blir det lass 
bare en vei. Om det blir aktuelt å bruke husdyrgjødsel som substrat til biogassproduksjon, vil det 
under visse forutsetninger, være mulig med t/r transport for ca 1/3 av bioresten.  
 
Transport av biorest kan foregå via rørgater, med traktor og tankvogn eller med lastebil. For den 
planlagte biogassfabrikken vil den beste løsningen antakelig være en kombinasjon av alle 
alternativer. Rørtransport ut av selve fabrikkområdet fram til en opplastingsstasjon vil avlaste 
trafikkbelastningen betydelig. Fra dette opplastingspunktet vil det være aktuelt å benytte dels 
lastebil, og dels traktortransport. Traktortransport kan være aktuelt for de aller nærmest lokaliserte 
områdene, men hovedmengden av biorest vil bli transportert ut med lastebil. Det er det gjort 
beregninger på transportkostnader under forskjellige forutsetninger. Ved en årsproduksjon på 
180 000 tonn, vil biogassanlegget ha en døgnproduksjon på ca 500 tonn. Man bør ha en 

bufferlagerkapasitet på minimum 5 dager for å 
håndtere helgedager og ikke planlagte 
driftsavbrudd. Lagerkapasitet ved 
opplastingspunktet bør være på ca 2500 tonn.  
 
Størrelsen på biogassfabrikken og mengde biorest 
er klart først når et vedtak om bygging er fattet i 
de 17 kommunene. 
 
I budsjettsammenheng bør man ikke bruke mindre 
enn kr 2,-/tonn/km. Denne kostnaden er svært 
avhengig av drivstoffkostnader og lønnsnivå. Det 
er derfor all grunn til ikke å sette kostnadene for 
lavt.  
 
 
 

 
En ser fra Danske biogassanlegg at det går an å få transportkostnadene ned til et lavere nivå. Det er 
viktig å huske på ved en sammenligning mellom transportkostnader fra anlegg til anlegg og mellom 
forskjellige land, at forutsetninger og vilkår er veldig forskjellige mellom for eksempel Danmark og 
Norge. 
 
Organisering av selve transporten kan foregå på forskjellige måter, og det er flere modeller å velge 
mellom mht eierskap og ansvar for transporten: 

1. Biogassfabrikken eier alt transportutstyr, har personell ansatt og styrer hele logistikken. 

2. Biogassfabrikken eier transportvognene, men leier inn trekkvogner med sjåfører eksternt.  

3. Biogassfabrikken setter bort hele transportoppdraget på anbud. 

Det kan finnes kombinasjoner av disse, og ved en vurdering av modellene er det flere momenter som 
spiller inn. 

Bilde 8 Opplasting av biorest ved Lemvig Biogass i 
Danmark. 
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Alt. 1: Modellen gir god styring på logistikken, særlig om bilparken også skal frakte inn råvarer til 
produksjonen. Utfordringen er større stab, mer personellansvar, men også muligheten for stor 
fleksibilitet på arbeidsstokken. Biogassfabrikken t har ansvar for bioresten helt til den ligger i 
bondens lagertank. Erfaringer hentet fra Danske biogassanlegg og innhentet via påbyggerfirmaet 
VM Tarm AS, viser at denne modellen gir de laveste kostnadene vurdert over tid. 
 
Alt. 2: En delt løsning hvor biogassfabrikken t eier vognene. Kan være den billigste modellen på 
kort sikt, da anbudene på transportoppdraget kan gå over kortere perioder og muligheten for å 
shoppe de laveste prisene er tilstede. Ulempene kan være ustabile/lite kjente sjåfører, uklart 
ansvarsforhold på vedlikehold av vognene. Biogassfabrikken avslutter sitt ansvar for bioresten 
ved opplastingspunktet inne på bedriften – transportøren overtar. Ansvaret for logistikkstyringen 
må avklares. 
 
Alt. 3: Biogassfabrikken overlater hele ansvaret for logistikken til et transportselskap. Siden 
transportvognene er for spesialutstyr å regne, vil transportøren etterspørre lange kontrakter som 
samsvarer med leasingperioden. Gjenkjøpsverdien av slikt utstyr er ofte lav.  

 

6.3.2 Lagring 
 
Bioresten bør lagres i lagertanker hos bonden, på gården, så nært opp til de arealene den skal brukes 
på som mulig. Først og fremst må eksisterende godkjente lagringsmuligheter brukes. Det finnes en 
del gamle gjødselkjellere som kan settes i stand for lagring av biorest. Dette blir de rimeligste 
lagertankene. Ved nyanlegg er det flere muligheter. I de fleste tilfeller blir nye driftsbygninger bygget 
uten kjeller, men med eksternt lager. Disse lagrene har fram til nå i de fleste tilfeller blitt bygget som 
runde betongtanker, og noen har blitt bygget i stål. I arbeidet med å dokumentere 
klimagassutslippene fra verdikjeden ble det avdekket at det kan være store utslipp fra lagring av 
husdyrgjødsel, men kanskje enda mer fra lagring av biorest. På denne bakgrunn vil vi anbefale at all 
biorest lagres tildekket.  
 
Betongtanker kan bygges med duktak. På de fleste betongtanker som allerede er bygget kan det 
ettermonteres duktak. Vi har også sett på mulighetene med å bygge tak i treverk over 
betongtankene, men har ikke fulgt opp denne løsningen da vi kan stå foran et betydelig 
korrosjonsproblem på skruer og spiker i konstruksjonen. Hvis biogassfabrikken blir bygget vil det 
være aktuelt å se nærmere på dette, da det er en rekke spesielle tilfeller rundt på de enkelte 
gårdsbrukene. Ståltanker er relativt rimelige og enkle å bygge. Vi har hatt tett kontakt med en 

leverandør om det er mulighet for å lage tett 
overdekning på slike tanker. Fram til nå må vi 
konstatere at det ikke er funnet en slik løsning som 
de vil selge. Vi utelater derfor ståltanker som et 
videre alternativ for lagring av biorest. 
 
Ser vi til vårt naboland Sverige er lagring i laguner i 
ferd med å ta en stor andel av markedet. Lagunene 
blir bygget med Polyetenduk i bunn og kanter. Duken 
blir sveiset på stedet, noe som gjør løsningen veldig 
fleksibel. Selve gropen der duken skal legges kan 

være rektangulær, firkantet eller formes slik som 
terrenget tilsier. Det er alltid full massebalanse ved at 
de masser som blir gravet ut i bunnen av lagunen 

legges som voll rundt. Dybden er 3 m på de minste og 4 m på større. Overdekningen er en PVC-duk 

 

Bilde 9  MPG-duktak kan monteres på de fleste 
eksisterende betongtanker. Taket kan monteres i full 
beholder. Tåler snølast 150 kg/m

2
.  
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som flyter oppå gjødsla eller bioresten. Når du kjøper en slik lagune, følger det med en hjulgang som 
skal monteres på propellomrøreren. Denne hjulgangen hindrer propellen å komme i kontakt med 
duken i bunnen og den har en vernebøyle som hindrer propellen i å komme borti duken som flyter på 
gjødsla. 
 
Laguner med overdekning har en investeringskostnad som ligger fra 35 – 50 % av hva en tilsvarende 
stor betongtank med overdekning vil koste. Ved laguneløsningen er alle materialer gjenvinnbare, 
med unntak av fylle/tappe punktet som er i betong. 
 
Bøndene bør stilles fritt til hva slags lager de vil bygge, men den avtalte leien vi benytter i kalkylene 
tar utgangspunkt i laguneløsningen. Dersom husdyrgjødsel skal brukes som substrat, vil det være 
mange eksisterende betongsiloer som blir tilgjengelige som lagerplass for biorest.  Duktak til 
betongsiloer koster ca kr 100,-/m3 lagerplass ved en 4 m dyp silo. 
 

  
 
  

 
 

Bilde 11 I denne grøften legges både underduk og overduk og låses 
fast med jordmasser. Rørforbindelse med rør diameter 800 mm 
sveises til duken i bunnen. 

Bilde 10 Hjulgang med beskyttelsesgrind leveres med på kjøpet av 
lagune. Luken er enkel å sveive opp og benyttes bare til omrøring. 
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Bilde 12 Et 800 mm rør er sveiset fast til bunnduken i bunnen av lagunen. Røret går til en utvendig kum 
som benyttes til fylling og tømming av lagunen. 

Bilde 13 Kjørerampe for å komme til med propellomrører på en nybygget 4000 m3 stor lagune i Sverige. 
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Bilde 15 Lagune med flytende PVC duk som overdekning. Regnvann må pumpes vekk. 

Bilde 14 Nybygget 4000 m3 stor lagune i Sverige, kjørerampen i bakgrunnen. 
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6.3.3 Bruk av biorest  
(Se også tidligere kap. 6.1.2 om virkningsgrad.) 
 
Vellykket bruk av biorest som gjødsel i planteproduksjon krever god kunnskap om rett spredeteknikk, 
rett tidspunkt for tildeling og at bioresten har en kvalitet som sikrer høy virkningsgrad. 

 Spredning av biorest.  

 Nedmoldning med jordarbeidingsredskap eller direkte nedfelling. Kan best utføres på 

åpen åker, dvs sort jord, før såing. Med riktig utstyr kan nedfelling også gjennomføres i 

grasmark. Høy virkningsgrad og lave tap. Kort tid hvor spredning kan utføres. Stor fare for 

kjøreskader. 

 Tildelt i en voksende grøde. Korn eller grasmark hvor plantene er i god vekst, og hvor 

plantene stort sett dekker bakken. Tildeles med tynne slepende slanger som legger 

bioresten ned på bakken under bladverket på planten. God virkningsgrad, lave tap og lett 

å utføre. Fordeler ved at man som oftest har et lengre tidsintervall å gjennomføre 

spredningen på. Liten fare for kjøreskader. 

 Bredspredning med fanedyse. Lite aktuelt og blir sannsynligvis ikke tillatt brukt framover. 

 Tidspunkt for bruk. 

 I åpen åker før såing 

 I plantenes vekstsesong, dvs den tiden av vekstsesongen hvor plantene trenger næring. 

For kornproduksjon har vi to tidspunkt for såing, om høsten eller om våren. I Vestfold blir det dyrket 
mye høstsådd korn, men det meste av arealene blir sådd om våren. De høstsådde vekstene trenger 
begrenset med næring om høsten. I all hovedsak er det på våren og forsommeren at kornplantene 
trenger næring. For høstsådd korn vil aktuell gjødslingsperiode være fra tidlig vår til fram mot siste 
del av mai. For vårsådd korn er det perioden ved våronnstart og fram til midt i juni at plantene 
trenger næring. Det er betydelig årsvariasjon for når våren kommer, noe som medfører at 
lagerkapasiteten må være fleksibel og ta høyde for en forsinket våronn.  Bruksperioden for biorest i 
kornproduksjon er oppsummert fra ca 15. april til ca 20. juni.  

6.3.4 Etablering og drift av verdikjede 
 
Organisering og drift av en verdikjede for biorest av dette omfanget, vil kreve betydelig 
arbeidsinnsats. Særlig i en oppstartfase vil det være behov for etablering og oppfølging av avtalene 
med bøndene og organisering av selve logistikken. Det er viktig at det samtidig med beslutningen om 
å bygge en biogassfabrikk, blir satt i gang arbeid med å etablere en løsning for distribusjon av biorest 
til landbruket. Det skal bygges og settes i stand et stort antall lager for biorest. Ved det volumet som 
skisseres i prosjektet, skal det etableres lagerkapasitet for ca 170 000 t biorest ute hos bøndene. 
Dette volumet innbefatter bruk av husdyrgjødsel som substrat. Ca 40 000 t biorest vil kunne lagres i 
bondens eksisterende gjødsellager.  Om vi antar at det finnes gamle ubrukte gjødselkjellere til ca 
10 000 t ute blant bøndene, så gjenstår nybygging av lagerplass for ca 120 000 t biorest. Ved en 
gjennomsnittlig størrelse på 1500 t pr lager, skal det bygges 80 nye lager for biorest.  Det er 
nødvendig av hensyn til kapasiteten både hos leverandører av utstyr og entreprenører at dette 
arbeidet kommer i gang så snart en endelig beslutning om bygging er tatt. For at verdikjeden skal bli 
så effektiv og sikker som mulig, er det nødvendig at arbeidet ute hos bøndene til en viss grad styres 
fra biogassfabrikken. 
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Vestfold Bondelag vil ta initiativ til å organisere bøndene som ønsker å delta i et samarbeid med et 
eventuelt industrielt biogassanlegg i Vestfold. I landbruket finnes gode og solide tradisjoner for å 
organisere bøndene i leverandørlag, produsentlag eller innkjøpslag. Det nye ”laget” får mandat til å 
gjennomføre forhandlinger på vegne av medlemmene når det gjelder priser og øvrige vilkår. I tillegg 
har vi gode rådgivere innen alle fag som er relevante for landbruket, organisert gjennom Norsk 
Landbruksrådgivning. 
 
Vi tror det er nødvendig med en 70 – 80 % stilling for dette arbeidet i en 4-5 års periode etter at 
beslutning om bygging er tatt.  
 

6.4 Ressurskart over tilgjengelig spredeareal 

Østfoldforskning har gjennom prosjektet ”Modell for beregning av klimanytte og verdikjedeøkonomi 
for biogass fra husdyrgjødsel” hatt et samarbeid med Geodata AS der det gjennom et pilotprosjekt er 
foretatt en kartlegging av tilgjengelige ressurser og spredearealer i Vestfold. Det er tatt utgangspunkt 
i den planlagte lokaliseringen av biogassfabrikken på Rygg industriområde i Tønsberg. 
 

 
Kart 3  Ressurskart over tilgjengelig spredeareal i Vestfold. Grønne punkter  
er samlestasjoner for matavfall. 

Kart 3 og Kart 4, samt Tabell 5 viser tilgjengelige spredearealer i Vestfold.  
 
Tabell 5 Tilgjengelig spredeareal innenfor 10, 20 og 30 km kjørelengde fra planlagt beliggenhet til biogassanlegg. 

Avstand fra anlegg (km) Ledig spredeareal innenfor 
kjøreavstand (dekar) 

Prosentandel spredeareale 
nådd innenfor kjøreavstand 

10 32 520 10 % 

20 103 812 32 % 

30 68 070 21 % 

Totalt innenfor  30 km 204 402 64 % 

Totalt i Vestfold 319 869  

 

Planlagt biogassfabrikk på 
Rygg industriområde 
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En biogassfabrikk i denne størrelsen vil trenge opp mot 40 000 dekar ledig spredeareal for spredning 
av biorest. Kart 3 og Kart 4, samt Tabell 5 viser tilgjengelige spredearealer i Vestfold.  
 
Tabell 5 viser at vi har ca 165 000 dekar ledig spredeareal innenfor en kjøreavstand på 20 km. Det er 
rimelig å anta at bare små mengder biorest må kjøres utenfor 20 km-sonen. 
 
 

 
Kart 4 Kart over tilgjengelig spredeareal innenfor 10 (gult), 20 (oransje) og  
30 (rød) km kjørelengde fra planlagt beliggenhet til biogassfabrikk. Blå felter 
 er konsentrasjoner av tilgjengelig spredeareal. Grønne punkter er  
samlestasjoner for matavfall. 

 

6.5 Anvendelse av biorest i økologisk produksjon 

Biorest vil kunne være et svært godt gjødselprodukt til økologisk landbruk. Det økologiske miljøet er 
noe delt i synet på bruk av biorest. Noen fokuserer på at det er fjernet mye C i bioresten kontra hva 
husdyrgjødsel inneholder, og dermed er det negativt i forhold til binding av C i jordsmonnet. Etter 
vårt syn blir det noe feil innfallsvinkel. For mange økologiske produsenter er det snakk om å få tilgang 
eller ikke til organisk gjødsel til konkurransedyktige priser og i mengder som betyr noe for 
produksjonen. Å bruke større mengder biorest vil tilføre det husdyrløse økologiske landbruket både 
næringsstoff til plantene og humus som på sikt vil forbedre jordstrukturen vesentlig. 
 
Den største utfordringen ligger i hvilke produkter som er godkjent benyttet i organisk gjødsel til 
økologisk landbruk. Listen over godkjente produkter7  er veldig snever og spesifikk. Husdyrgjødsel er 

                                                           
7 http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00049/VEILEDER_B__Utfyllen_49674a.pdf, 

se Liste 1 s. 47. 

Planlagt biogassfabrikk på 
Rygg industriområde 

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00049/VEILEDER_B__Utfyllen_49674a.pdf
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tillatt, det samme er husholdningsavfall. Blant biprodukter som kan betegnes som slakteavfall er 
blodmel, kjøttbeinmel og fiskemel tillatt. Noen melkeprodukter er også tillatt, mens det altså ikke er 
tillatt med generelt slakteavfall. Varer under produksjon i et slakteri, eller varer som går ut på dato i 
butikken og som i dag sendes til et avfallsmottak, kan ikke benyttes. Det er etter vår mening ingen 
sammenheng eller logikk i regelverket. Forholdet er tatt opp med Mattilsynet sentralt i forhold til å 
kunne benytte skjønn rundt tolkningen av regelverket. Svaret fra Mattilsynet tilsier at bransjen selv 
må henvende seg til EU sitt organ for forandring av denne såkalte «godkjent» listen. Utfordringen er 
sendt videre til bransjeorganisasjonen Avfall Norge som vil ta spørsmålet opp i første omgang internt 
i organisasjonen. 
 
Konklusjonen er at for en større biogassfabrikk slik man ser for seg her i Vestfold, kan vi ikke 
planlegge å benytte bioresten til gjødsling i økologisk landbruk dersom fabrikken tar i mot avfall fra 
næringsmiddelindustrien. Om fabrikken bare benytter husdyrgjødsel og husholdningsavfall kan det 
være mulig å benytte bioresten til gjødsling i økologisk landbruk. Dette er selvfølgelig synd da det er 
høyt energiinnhold i næringsmiddelavfall, og det er sannsynlig at en biogassfabrikk må bruke slikt 
avfall i produksjonen for å få opp energiproduksjonen til et så høyt nivå som mulig. Det som altså er 
et veldig godt klima-og miljøtiltak, og hvor man tilstreber å slutte kretsløpet, kan altså ikke inkludere 
det økologiske landbruket. 
 

6.6 Avvanning og videre industriell behandling av bioresten 

Det finnes alternative behandlingsmåter for bioresten enn å benytte den direkte som gjødsel i 
landbruket. Forskjellige teknologier er tilgjengelige, som alle baserer seg på at bioresten først skilles i 
en fiberfase og en vannfase ved bruk av sentrifugeringsteknologi. Ved sentrifugeringen får vi en 
fiberfase med et tørrstoffinnhold på 25-35 %. Variasjonene ser ut til å ha sammenheng med 
sammensetningen av substrater, og om man benytter tilsetting av polymerer. Etter en sentrifugering 
vil fiberfasen inneholde ca 25 % av nitrogenet og 75 % av fosforet.  Tørrstoffinnholdet i vannfasen vil 
ligge i området 2-4 % avhengig av tørrstoffinnholdet i biogassreaktoren og nedbrytningsgraden i 
biogassprosessen. Tungmetallene følger begge faser, men det kan se ut til at det blir en 
oppkonsentrering av tungmetaller i vannfasen. Utfordringen med avvanningsalternativet er å oppnå 
en god gjenvinning av næringssalter. Nitrogenet gjenvinnes til industriell utnytting, blant annet til 
produksjon av mineralgjødsel, mens kalium ikke har noe fokus og ingen rensekrav ved utslipp. 
Fosforet som følger vannfasen vil felles i renseanleggene og gjenvinnes i avløpsslammet. 
 
Videre behandling av fiberfasen kan være kompostering, produksjon av jordblandinger for salg eller 
direkte brukt på jordbruksjord med lave fosfor (P-Al) verdier.  
 
I regi av Oslo kommune bygges det nå en større biogassfabrikk i Nes kommune på Romerike. Forut 
for beslutningen om å sette dette arbeidet i gang ble det gjennomført grundige forstudier og 
analyser. Blant annet ble anvendelsen og behandlingen av biorest grundig gjennomgått. Rapporten8 
om denne delen av verdikjeden kom i januar 2010 og er dermed så ny at både det faglige innholdet 
og konklusjonene har relevans også i dag. 
 
I kapittel 4.1.4 i den rapporten vurderes forskjellige industrielle behandlingsmetoder opp mot 
leveranse av uavvannet biorest direkte til landbruket. Alle eksemplene er gjengitt nedenfor og 
vurderes ut i fra at akkurat den løsningen optimaliseres 100 %. 
 

Ex 1. Avvattnad biogödsel + kompostering + stripper + avlopp 
Lösningen innebär att all flytande biogödsel avvattnas, varav den fasta bioresten antas 

                                                           
8
 Möjlighetsstudie- optimal resursutnyttjning av biogödsel. Anna-Karin Eriksson, EGE 08. 01. 2010 
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eftermognas och komposteras. Biovattnet behandlas i en pH driven luftstripper varav 
kvarvarande rejektvatten behandlas i eget eller kommunalt reningsverk. 
 
 
Ex 2. Avvattnad biogödsel + kompostering + stipper + MAP + avlopp 
Lösningen innebär att all flytande biogödsel avvattnas, varav den fasta bioresten antas 
eftermognas och komposteras. Biovattnet behandlas i en pH driven luftstripper kombinerad med 
en MAP-utfällningsenhet varav kvarvarande rejektvatten behandlas i eget eller kommunalt 
reningsverk. 
 
Ex 3. Avvattnad biogödsel + kompostering + indunstning + avlopp 
Lösningen innebär att all flytande biogödsel avvattnas, varav den fasta bioresten antas 
eftermognas och komposteras. Biovattnet behandlas i en indunstare varav kvarvarande 
rejektvatten behandlas i kommunalt reningsverk. 
 
Ex 4. Avvattnad biogödsel + kompostering + membranfiltrering + avlopp 
Lösningen innebär att all flytande biogödsel avvattnas, varav den fasta bioresten antas 
eftermognas och komposteras. Biovattnet behandlas i en membranfilteranläggning (antatt 
Mercatus UF teknologi med uppvärmning men utan efterföljande RO steg) varav kvarvarande 
rejektvatten behandlas i kommunalt reningsverk. 
 
Ex. 5. Flytande biogödsel 
Lösningen innebär att all flytande biogödsel avsätts flytande till lantbruket 

  
 
Tabell 6  De 5 eksemplene vurdert mot økonomi, miljø- og ressursutnyttelse, realiserbarhet og nærmiljø. 

Kriterium Vekting Stripper 
 
 
 Eks 1 

Stripper+ 
MAP  
 
Eks 2 

Industning 
 
 
Eks 3 

Menbranfiltrering 
 
 
Eks 4 

Flytende 
biorest  
 
Eks 5 

Økonomi 20 % 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 

Miljø-og 
ressursutnyttelse 

35 % 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 

Realiserbarhet 25 % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 

Nærmiljø 20 % 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

Sum 100 % 3,17 3,09 3,17 3,18 3,94 

Prosent av maks  80,3 % 78,4 % 80,3 % 80,6 % 100 % 

 
Tabell 6 viser at biorest distribuert uavvannet til landbruket kommer veldig bra ut, med høyt score på 
alle punktene i vurderingen. Konklusjonen her må bli at den beste løsningen er at landbruket tar imot 
og bruker bioresten som gjødsel direkte. 
 
Sensitiviteten i denne rapporten er slik at det nest beste alternativet trenger nesten 20 % poeng 
økning for å komme på linje med direktelevering av uavvannet biorest til landbruket. Det er verdt å 
merke seg at under miljø-og ressursutnytting er det bare transport og direkte energibruk som er tatt 
med, ikke utslippssiden til luft fra de forskjellige prosessene. Disse forholdene blir tatt opp seinere i 
kapittel 8 om klimagassutslipp. For øvrig anbefales det å lese hele rapporten fra Oslo Kommune. 
 
Teknologien rundt behandling av biorest er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Ved å levere biorest 
uavvannet som gjødsel til landbruket har dette en utfordrende økonomisk side. Det er å håpe at det 
kan utvikles teknologier som tar vare på alle hensynene om en maksimal gjenvinning av 
næringssalter, lavt energiforbruk og lave utslipp av klimagasser. 
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7 Økonomi 

For å lykkes med å etablere en komplett verdikjede på biogass er det nødvendig at alle ledd i kjeden 
har lønnsomhet. Det må være lønnsomhet for bonden i å levere husdyrgjødsla si til biogassfabrikken 
og det må være lønnsomt å ta tilbake bioresten. Det må være lønnsomt for kornprodusenten å 
erstatte innkjøpt mineralgjødsel med biorest. På samme tid må det være lønnsomt for 
biogassfabrikken å benytte husdyrgjødsla som råstoff i produksjon av biogass. Det må også være den 
totalt sett beste løsningen for biogassfabrikken å levere bioresten som gjødselprodukt til bøndene. 
 
I dette kapittelet vil økonomien i alle disse leddene av verdikjeden bli gjennomgått og vurdert. For å 
vise hvordan økonomien vil variere og hvilke parametere som er mest følsomme, har vi laget noen 
scenarioer og kjørt disse i økonomisk beregningsmodeller utviklet til dels av Nils Eldrup (Teltek), 
prosjektlederen (Vestfold Bondelag), Jon Randby (FMLA) og Østfoldforskning. 
 
Det er ønskelig at samarbeidsavtalen som regulerer handelen med biorest, regulerer hvordan 
prisutviklingen i det generelle gjødselmarkedet skal gjenspeiles i prisutviklingen på biorest. Med 
dagens prisnivå på kunstgjødsel har vi anbefalt en pris på kr 10,-/m3 biorest levert i bondens lager. 
Prisen på biorest bør følge prisutviklingen på mineralgjødsel, men ha innebygget en prisdempende 
effekt ved at partene deler 50/50 ved prisjustering. Det vil føre til at den bonden som har avtale med 
biogassfabrikken vil se en mulighet for stadig billigere gjødsel om prisene i markedet øker. Samtidig 
vil biogassfabrikken være sikret 50 % av prisveksten. Det samme må gjelde ved prisnedgang i 
markedet. En slik innretning vil antakelig friste flere bønder til å inngå avtale og gi biogassfabrikken 
større forutsigbarhet i prisutvikling. 
 
Prisjusteringer bør ikke finne sted før prisene i det generelle markedet har endret seg mer enn 10 %. 
Siden prisene på kunstgjødsel fra Yara avtales for 3 mnd av gangen, kan det være vanskelig å følge 
opp med så hyppige reguleringer for biorest. Det foreslås at det opprettes et forhandlingsorgan, 
oppnevnt av samarbeidspartene, som før hver sesong (1.juli) avtaler prisen for biorest det 
kommende år. Oftere regulering av prisene vil redusere fleksibiliteten for levering og en god logistikk 
betydelig, noe som oppfattes som uheldig. 

 

7.1 Økonomi for landbruket 

Som lagerløsning for biorest anbefales det først og fremst å benytte eksisterende kjellere eller andre 
lagertanker som er ledige. Som det vises under kapittel 8 Klimagassreduksjon ved å inkludere 
landbruket, anbefales det å lagre bioresten tildekket. I en eksisterende kjeller vil det kravet oppfylles 
om alle luker er stengt under lagringsperioden. For eksisterende lagertanker må det monteres 
overdekning. Når det må bygges nye lagertanker, anbefales det å bygge en lagringslagune med 
flytende overdekning. Se kapittel 6.3.2 om lagring av biorest. Dette er den klart billigste og sikreste 
lagringsmåten om man skal kombinere ønsket om rasjonell og sikker lagring med målet om å nå 
lavest mulig utslipp av klimagasser. 
 
I dette kapittelet har vi forsøkt å vise noen lønnsomhetsberegninger for landbruket som er så nær 
opp til den situasjonen vi vil møte i praksis som mulig. Parameterverdier som er lagt inn i 
økonomimodellen for lønnsomhetsberegningene fremkommer av Tabell 7. Det er verdt å 
understreke at vi i scenarioene i Tabell 8 har brukt 50 % virkningsgrad av total-N i bioresten og i 
husdyrgjødsla, noe som er en forsiktig vurdering. 



 

Sluttrapport Biogass i Landbruket Side 40 
 

 

Tabell 7 Parameterverdier brukt i økonomimodellen. 

Funksjon Verdi i kr Varieres i modellen 

Lagerleie fra biogassfabrikken 35,-/m3 biorest X 

Pris på biorest  10,-/m3 biorest X 

Investeringstilskudd 30 % X  

 
I økonomimodellen forutsettes det en avskrivningslengde på 15 år, en rente på 5 % og et 
vedlikeholdskrav på 1,5 %. Alle kapitalkostnader er tatt med i resultatberegningen.  
 
Tabell 8 Eksempler på lønnsomhet for ulike gårder og driftsformer. NB! Det er lagt inn 50 % virkningsgrad av total-N i 
bioresten og i husdyrgjødsla. 

Gårder 
med/uten 

husdyrgjødsel 

Husdyr-
gjødsel, 

m
3
 

Type 
invest-
ering 

Arealkrav 
biorest, 

daa 

Sum invest-
eringer inkl. 

tilskudd 

Tilskudd 
invest-
ering 

Årsresultat År til 
ned-

betalt 

Netto 
nåverdi 

NNV 
Lagring Gjød-

sling 
Sum 

Storfegjødsel 1000 A 300 227 500 97 500 -1186 -2629 -3815 - -230 530 

Storfegjødsel 1000 B 300 127 400 54 600 30 825 -2629 28196 4 193 459 

Storfegjødsel 1000 C 300 207 900 89 100 18 021 -2629 15392  -32 750 

Storfegjødsel 1500 A 467 252 000 108 000 10 747 -3 807 6 940 - -183 529 

Storfegjødsel 1500 B 467 143 704 61 588 49 421 -3 807 43 614 3 345 858 

Storfegjødsel 1500 C 467 234 704 100 588 34 946 -3 807 31 139 7 119 648 

Storfegjødsel 3000 A 967 392 000 168 000 42 648 -7 887 34 761 11 3 572 

Storfegjødsel 3000 D 967 408 133 174 914 63 016 -7 887 55 129 7 219 218 

Storfegjødsel 3000 E 967 499 133 213 914 48 542 -7 887 40 655 - -36 497 

Grisegjødsel 1000 A 300 227 500 97 500 -1 186 -5 086 -6 272 - -298 876 

Grisegjødsel 1000 B 300 127 400 54 600 30 825 -5 086 25 739 4 165 499 

Grisegjødsel 1000 C 300 207 900 89 100 18 021 -5 086 12 935 - -60 710 

Grisegjødsel 1500 A 467 252 000 108 000 10 747 -7 356 3 391 - -223 916 

Grisegjødsel 1500 B 467 154 204 66 088 47 750 -7 356 40 394 3 305 471 

Grisegjødsel 1500 C 467 143 704 61 588 49 421 -7 356 27 590 8 79 262 

Grisegjødsel 3000 A 967 392 000 168 000 42 648 -14 985 27 663 - -77 201 

Grisegjødsel 3000 D 967 408 133 174 914 63 016 -14 985 48 031 8 138 445 

Grisegjødsel 3000 E 967 499 133 213 914 48 542 -14 985 33 557 - -117 270 

Korn 300 daa 0 F 267 15 000 0 29 830 16 472 46 302 -1 511 899 

Korn 300 daa 0 G 267 181 029 0 27 339 16 472 43 811 4 317 531 

Korn 300 daa 0 H 267 283 680 0 -86 16 472 16 386 - -97 208 

Korn 600 daa 0 I 567 325 000 0 26 814 44 316 71 130 4 484 432 

Korn 600 daa 0 J 567 481 286 0 24 469 44 316 68 785 6 301 469 

Korn 600 daa 0 K 567 469 200 0 10 758 44 316 55 074 8 157 526 

Korn 1000 daa 0 L 967 511 667 0 48 030 81 860 129 890 3 966 436 

Korn 1000 daa 0 M 967 678 667 0 45 525 81 860 127 385 5 770 930 

Korn 1000 daa 0 N 967 560 000 0 42 648 81 860 124 508 4 856 862 

 
 
Forklaring til ulike typer investeringer som gjøres for å levere husdyrgjødsel og ta imot biorest:   

A - Eksisterende kjeller under bygningen, bygge ny lagune        

B - Fjøs med skrapekanal, tverr renne, bygge duktak på eksisterende lagertank      

C - Fjøs med behov for å bygge ny fortank for opplasting og duktak på eksisterende lagertank     

D - Fjøs med skrapekanal, tverr renne, bygge duktak på eksisterende lagertank (1800 m3
) + bygge ny lagune 

     1200 m3
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E - Fjøs med behov for å bygge ny fortank for opplasting og duktak på eksisterende lagertank (1800 m
3
)  

    + bygge ny lagune 1200 m3
 

F - Bruker eksisterende kjeller, monterer laste/losseutstyr         

G - Bruker eksisterende utv lagertank, monterer duktak         

H - Bygger ny lagune på 900 m3
           

I - Bruker eksisterende kjeller 800 m3
, monterer laste/losseutstyr og bygger ny lagune 1000 m3

    

J - Bruker eksisterende utv lagertank 800 m3
, monterer laste/losseutstyr, monterer duktak og bygger ny lagune  

    1000 m3
.  

K - Bygger ny lagune på 1800 m3
          

L - Bruker eksisterende kjeller 1000 m3
, monterer laste/losseutstyr og bygger ny lagune 2000 m3

    

M - Bruker eksisterende utv lagertank 1000 m3
, monterer laste/losseutstyr, monterer duktak og bygger ny  

      lagune 2000 m3
. 

N - Bygger ny lagune på 3000 m3
          

 

 

 
Resultatene i Tabell 8 viser flere forhold som i varierende grad påvirker økonomien: 
 
Husdyrgårder: 

 Det er inntekten fra lagring av biorest som bidrar mest til resultatet i alle modellene 

 Med 50 % virkningsgrad kommer alle husdyrbruk ut med negativt resultat i selve 

gjødselregnskapet. Ved 60 % virkningsgrad vil også gjødselregnskapet gi positivt resultat. 

 Tiltaket er veldig følsomt for investeringer 

 Tiltaket gir best økonomi for de største gårdene (lavere investeringskostnader per 

volumenhet) 

 Gårder som har lagerplass nok og som har utvendige lagertanker det går an å montere 

duktak på kommer ut med sikker lønnsomhet. Det er også lønnsomt selv om det må bygges 

nytt mellomlager 

 Gårder med kjeller under driftsbygningen og som må bygge helt nytt lager for biorest, greier 

ikke å finansiere investeringen gjennom tiltaket før mengde husdyrgjødsel/biorest nærmer 

seg 3000 m3 

 Typiske samdriftsfjøs på melk, eller store enkeltbruk med moderne anlegg er godt tilpasset 

tiltaket og vil få en sikker lønnsomhet 

Hvis biogassfabrikken blir bygget må det gjøres en vurdering av hver enkelt gård. De økonomiske 
modellene som er utviklet er et enkelt og godt verktøy til å analysere lønnsomheten for enkeltbruk. 
 
Korngårder: 

 Biorest har god erstatningsverdi mot standard gjødselslag til korn 

 Man bør opp i 4-500 daa før det oppnås positivt resultat dersom det må bygges nytt lager. 

Dette ekskluderer ikke mindre bruk, men da er det nødvendig med et samarbeid om både 

lagring og spredning  

 Gårder med eksisterende lager som kan benyttes til biorest kommer best ut 

 De største gårdene eller større samarbeidsløsninger får en sikker og god lønnsomhet i tiltaket 

 Det er lagt inn kr 10,-/tonn eller kr 30,-/daa i avlingsreduksjon, mest på grunn av nedkjørt 

avling. 

Vi anbefaler husdyrgårder å vurdere et samarbeid med en eventuell biogassfabrikk på disse 
vilkårene. De gårdene som finner lønnsomhet i tiltaket vil kunne løse en rekke andre utfordringer i 
tillegg; se kulepunktene i kapittel 5.3 om råstoff. Gårdsbruk hvor lønnsomheten er tvilsom bør sjekke 
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nøye om noen av de andre effektene av tiltaket likevel tilsier at det vil være fornuftig å inngå en 
avtale. 
 
For gårdsbruk med planteproduksjon uten tilgang på husdyrgjødsel, vil det være et klokt valg å inngå 
avtale med biogassfabrikken om mottak av biorest. Tilførsel av organisk gjødsel vil under alle forhold 
være positivt. Brukt over tid er det all grunn til å regne med en økning i avlingsnivået.  
 
Se ellers kapittel 6.1.3 om bruk av biorest, hvor NLR Viken har gitt en vurdering. 

7.2 Økonomi for biogassfabrikken 

Biogassfabrikken har to hovedinntektskilder. Den største inntekten kommer fra salg av energi. Den 
andre viktige inntekten kommer fra den avgiften (på fagspråket kalt «gatefee») avfallseier må betale 
for å få behandlet sitt avfall på en miljømessige god måte. Forskjellige avfallsfraksjoner har forskjellig 
avgiftsnivå i markedet. Sett fra biogassfabrikkens side er husdyrgjødsel også en slik avfallsressurs. 
Bondens økonomi tåler ikke en slik avgift, og husdyrgjødsla er heller ikke et avfall sett med bondens 
øyne. Husdyrgjødsla har en alternativ brukt som et gjødselprodukt i bondens planteproduksjon. 
Økonomimodellen vi har brukt er godt egnet til å finne manglende avgift eller støttebehov for 
husdyrgjødsel brukt som råstoff til biogassproduksjon. I Tabell 9 framkommer parameterne som er 
lagt inn i økonomimodellen. 
 
Tabell 9 Parameterverdier brukt i økonomimodellen. 

Funksjon Verdi i kr Varieres i modellen 

Netto lagerleie til bonden 25,-/ m3 biorest X 

Transport av husdyrgjødsel 2,-/tonn/km X 

Transport av biorest 2,-/tonn/km  

Solgt energi 0,70/kWh X 

 
Tabell 10 Ulike scenarioer som er kjørt for biogassfabrikken. 

Nr Husdyr-
gjødsel 

inn,     
m3 

Invest-
ering 
kNOK 

Mengde 
biorest 
totalt,  

m3 

Energi-
prod.** 

MWh 

Netto 
nåverdi 
(NNV) 
kNOK 

Støttebehov 
h.gjødsel*, kr/m3  

Resultat fabrikken, 
kNOK/år 

Kommentar 

0,12 
MWh/m3 

0,15 
MWh/m3 

Uten 
h.gjødsel 

Med 
h.gjødsel 

0 0 153 695 103 667 39 981 11 642     13 633   Uten h.gjødsel 

1 60 000 181 305 133 667 47 181 11 642 42 22 13 633 15 843 Referanse 

2 30 000 153 695 118 667 43 581 11 642 44 24 13 633 14 763 Halv h.gjødsel 

3 60 000 181 305 133 667 47 181 11 642 47 27 13 633 15 843 Økt transportk. 

4 60 000 181 305 133 667 47 181 7 109 45 25 13 115 15 325 Økt lagerleie 

5 60 000 181 305 133 667 47 181 34 307 30 10 16 225 18 435 Ikke lagerleie 

6 60 000 181 305 133 667 47 181 -23 323 54 37 9 635 11 845 Red. energipris 

7 60 000 220 926 181 167 68 061 73 755 33 13 24 154 26 117 Mer råstoff inn 

8 60 000 181 305 133 667 49 540 11 642 16 -5 13 633 15 843 5 % økt gassutb 

9 60 000 181 305 133 667 51 004 11 642 0 -22 13 633 15 843 8,1 % økt gassutb 

10 60 000 145 044 133 667 47 181 62 741 25 5 17 016 18 784 20 % red. inv. 

11 60 000 217 566 133 667 47 181 -39 458 60 40 10 251 12 903 20 % økt inv. 
 

* Støttebehov ved ulikt energiutbytte av husdyrgjødsel for at husdyrgjødsel skal gi samme netto nåverdi 
som om biogassfabrikken ikke bruker husdyrgjødsel. 
** I denne beregningen er det brukt 0,12 MWh/m3 i energiutbyttet fra husdyrgjødsel. 
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Nr Forutsetninger         

0 Ikke husdyrgjødsel, ellers råstoffgrunnlag med utgangspunkt i konkurransedokumentet* 
1 Råstoffgrunnlag med utgangspunkt i konkurransedokumentet*    

2 Hva skjer ved ½ mengde husdyrgjødsel inn i forhold det planlagte?   

3 Hva skjer ved økt transportkostnad for husdyrgjødsel? Øker fra kr 2 til kr 2,50 per m3/km. 

4 Hva skjer ved å øke lagerleien til bonden fra kr 25 til kr 30 per m3? 
  

5 Hva skjer hvis det ikke betales lagerleie til bonde og bonden får bioresten gratis levert? 

6 Hva skjer hvis energipris ut fra fabrikk reduseres fra kr 0,70 til kr 0,60 per kwh?  

7 Hva skjer hvis det tas inn mer substrat; mer næringsavfall (totalt 20 000 t) og mer forbehandlet 
næringsavfall (totalt 22 000 t)? Investeringen i forbehandlingsanlegg øker med 5 %. 

8 Hva skjer hvis en samråtningseffekt ved å bruke husdyrgjødsel gir 5 % økt gassutbytte?  
9 Hvor stor samråtningseffekt kreves for å gjøre husdyrgjødsel konkurransedyktig uten støtte? 

10 Hva skjer ved 20 % reduserte investeringskostnader?  

11 Hva skjer ved 20 % økte investeringskostnader?  

           

* Råstoffgrunnlaget med utgangspunkt i konkurransedokumentet er: 18 000 t husholdningsavfall, 10 000 t 
næringsavfall og 12 000 t forbehandlet næringsavfall og 60 000 t husdyrgjødsel. Dette råstoffgrunnlaget 
er brukt i eksemplene hvis ikke noe annet er oppgitt.  

           

Det er brukt 7 % avkastningskrav og 15 års avskrivingstid i alle eksemplene.   

 
Utgangspunktet for analysene er en biogassfabrikk som ikke tar inn husdyrgjødsel, men som ellers 
har en substratsammensetning som vist over. Analysene går ut på å vise hva som skjer dersom man 
tar inn husdyrgjødsel. Vårt faste mål i kjøringene er at netto nåverdien (NNV) ved investeringen skal 
være den samme med og uten husdyrgjødsel. Da får vi uttrykt variasjonene som endring i 
investeringsbehov, støttenivå og årlig resultat. Hvis vi benytter 0,12 MWh/m3 som energiutbytte fra 
husdyrgjødsel ser vi at støttebehovet ligger på kr 42,-/m3 husdyrgjødsel inn i anlegget(nr1). Videre i 
analysen har vi variert på flere forskjellige parametere som påvirker lønnsomheten. 
 
Vi kan lese av Tabell 10 at endring i transportkostnadene ved inntransport av husdyrgjødsel ikke slår 
så mye ut som man skulle tro. En økning i den lagerleie bonden får med kr 5,-/m3 slår heller ikke mye 
ut på støttebehovet. Det går ut over lønnsomheten ved fabrikken, men ikke så mye at man ikke ville 
ha bygget fabrikken. Dermed kan en konklusjon være at hvis lagerleien er kritisk for at det blir 
lønnsomhet for bonden, vil fabrikken tåle en økning som vist i tabellen. Motsatt, om lagerleien er kr 
0,- vil det fortsatt være behov for et betydelig støttenivå. Dette alternativet er urealistisk da det vil 
ødelegge økonomien for bonden totalt. 
 
Tabell 10 viser også hvor viktig det er for biogassfabrikken at den greier å få tak i annet næringsavfall 
til akseptable vilkår. Det vil kreve økt investering, men gi svært mye bedre lønnsomhet og behovet 
for støtte til husdyrgjødsel vil være betydelig lavere. Resultatene viser også at dersom man oppnår 
en samråtningseffekt på + 5 % for husdyrgjødsel ved blanding med andre substrater, gir det store 
utslag på lønnsomheten. Ved + 8,1 % samråtningseffekt faller støttebehovet for husdyrgjødsel bort 
(nr 9). Om man får samme utslag på de andre substratene viser det bare at gassutbyttet per substrat 
er veldig utslagsgivende. Det samme gjelder også dersom man innenfor det samme 
investeringsnivået kan få bygget en fabrikk som har bedre forbehandlingsteknologi og som øker 
gassutbyttet fra alle substratene, ligger det muligheter for en kraftig reduksjon av støttebehovet. 
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Den største usikkerheten knyttet til støttebehovet ligger i investeringskostnaden og energipris ved 
salg av biogass. Konkurransen om å gi tilbud på en slik fabrikk startet den 20. oktober 2011, og vi kan 
forvente resultater i 1.kvartal 2012. Det blir da mulig å kjøre nye simuleringer og komme med mer 
sikre vurderinger rundt behovet for støttenivå. 
 
Med bakgrunn i scenarioene i Tabell 10, vil støttebehovet for husdyrgjødsel ligge i intervallet opp 
mot kr 50,- per m3 husdyrgjødsel som skal benyttes i industriell biogassproduksjon. 
 
Denne støtten vil være nødvendig for å utløse målsettingen om å få 30 % av husdyrgjødsla til 
biogassproduksjon. Støtten bør utbetales til biogassfabrikken etter en søknad om støtte hvert 
driftsår. Søknaden skal inneholde en opplisting av de landbruksforetakene som har inngått avtale 
med og faktisk levert hele sin mengde husdyrgjødsel til biogassfabrikken. Kontroll og beregning av 
gjødselmengder kan gjøres ut fra dyretallene i ”Søknad om produksjonstilskudd” som alle 
husdyrgårdene sender inn to ganger i året. Ordningen kan forvaltes av Statens landbruksforvaltning 
(SLF). 
 
Et lite gårdsbiogassanlegg vil kunne søke om den samme støtten. Gården som foretak kan motta 
støtte i forhold til dyretallet i søknad om produksjonstilskudd (beregnet produsert husdyrgjødsel 
brukt i biogassanlegget).  
 

7.3 Behov for insitamenter fra myndighetene 

I verdikjeden for husdyrgjødsel til biogass er det lagt opp til at biogassfabrikken henter gjødsla hos 
bonden og bringer den tilbake. Biogassfabrikken bærer dermed alle kostnadene knyttet til transport 
av husdyrgjødsel, produksjon av biogass, eventuell behandling av bioresten, transport ut til bonden 
igjen og dekker lagringskostnadene. Energiutbyttet fra husdyrgjødsel er som tidligere nevnt, ikke 
veldig høy sammenlignet med andre substrater. Det vil derfor oppstå et gap mellom 
behandlingskostnader og inntekter fra energisalg basert på energiutbyttet fra husdyrgjødsel. Dette 
gapet blir for andre substrater dekket av det man i bransjen omtaler som «gatefee» - en avgift for å 
levere avfall til biogassproduksjon. 
 
I regnemodellen som er benyttet er det lagt inn en variabel for samråtningseffekt ved at flere 
forskjellige substrater behandles sammen, samtidig i biogassanlegget. Det er gjort få målinger på 
denne effekten, men det vises fra mange av de anleggene vi kan sammenligne oss med f.eks i 
Sverige, at denne effekten kan være betydelig. Svenske biogassanlegg uttaler at de «låner« 
husdyrgjødsla av bonden. 
 
Det er derfor all grunn til å gjøre nøye vurderinger rundt denne effekten ved et anlegg slik vi kan se 
det for oss i Vestfold med en blanding av energirikt matavfall, energirikt næringsavfall og en 
betydelig innblanding av husdyrgjødsel. Ved en betydelig positiv samråtningeffekt slår det ut med 
økte gassutbytter på alle substratene. Konsekvensen kan være at husdyrgjødsel ikke koster noe å 
benytte, det kan til og med være god lønnsomhet for det enkelte anlegg. Et slikt resonnement kan 
ligge bak hos alle de svenske og danske biogassanleggene som har husdyrgjødsel som sitt 
basissubstrat på volumbasis. 
 
For ytterligere å understreke husdyrgjødsla sin effekt i samråtning kan man se på alle de 
biogassanleggene som er bygget for å behandle avløpsslam. Svært mange av disse benytter i økende 
grad matavfall som ekstra substrat. Avløpsslam og husdyrgjødsel har på mange måter like 
egenskaper gjennom at de begge er relativt energifattige og passer godt sammen med andre mer 
energirike substrater.   
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Andre forhold myndighetene har kontroll over er avgiftsregimet for drivstoff og import av biler i 
Norge. Et viktig politisk grep ville være å gi større forutsigbarhet enn bare en valgperiode for alle 
avgifter. For fornybart drivstoff er det særdeles viktig med forutsigbarhet for å trygge beslutninger 
om langsiktige investeringer. Ett enkelt grep som vil gjøre fornybart drivstoff mer konkurransedyktig, 
er å øke CO2-avgiften på fossile drivstoff mer. Få vil merke det i det daglige, men konkurransekraften 
til fornybare drivstoff ville bedret seg betydelig. Importavgiften på biler som kan benytte biogass som 
drivstoff må tilpasses de bilene som blir produsert hos de store bilprodusentene slik at forholdet 
mellom størrelsen på bensintank/gasstank ikke får utilsiktede utslag slik som nå. 
 

8 Klimagassreduksjon ved å inkludere landbruket 

Hele dette kapittelet er skrevet på bakgrunn av den rapporten som ble laget av Østfoldforskning i 
prosjekt «Modell for klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon. Matavfall og 
husdyrgjødsel». Østfoldforskning er et regionalt forankret forskningsselskap organisert som et ideelt 
aksjeselskap stiftet i 2007, som er en videreføring av Stiftelsen Østfoldforskning som ble dannet i 
1988. Eierne er Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold Energi, COWI 
og de ansatte. 

8.1 Prosjektet ”Modell for klimanytte- og verdikjedeøkonomi for 
biogassproduksjon” 

Et viktig kriterium for å få støtte til å gjennomføre Vestfold Bondelags prosjekt «Industriell 
biogassproduksjon i Vestfold. Klimagassreduksjon ved å inkludere landbruket», var at arbeidet skulle 
kunne dokumentere den totale netto klimanytten ved at landbruket, øvrig næringsliv og kommunene 
går sammen om å utvikle biogassproduksjon i Vestfold. Denne krevende beregningen var det planlagt 
å gjøre i samarbeid med UMB. Når så muligheten for et bredere samarbeid om dette oppstod, 
bestemte vi oss for å delta i dette. I mars 2010 ble det første planleggingsmøtet avholdt og prosjektet 
etablert. Prosjektets tittel er «Modell for klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon. 
Matavfall og husdyrgjødsel». Prosjektet er finansiert av SLF og samarbeidende partnere, og 
styringsgruppen har hatt følgende deltakere: 
 

 Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold 

 Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold 

 Østfold bondelag 

 Vestfold bondelag 

 Bioforsk 

 UMB 

 Østfoldforskning 

 
Arbeidet har vært gjennomført i en prosjektgruppe med representanter fra Østfoldforskning, UMB, 
Bioforsk og Vestfold-prosjektet (Vestfold Bondelag). 
 
Modellen bygger på prinsippene i LCA (Livssyklusanalyse) som metode og tar hensyn til både økte 
utslippsbelastninger belastninger og sum reduksjoner. Modellen tar altså hensyn til hele verdikjeden 
i et sluttet kretsløp for både husdyrgjødsel og matavfall. Resultatet framstilles som summen av økte 
belastninger og reduksjoner. I rapporten er det bare tatt hensyn til klimagassutslipp som 
miljøindikator. Om man implementerer andre miljøindikatorer som forsuring, overgjødsling og 
avfallsmengder kan det gi andre resultater. 
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8.2 Framgangsmåte og gjennomføring 

Arbeidet med å dokumentere nytten av et tiltak må starte med en beskrivelse av nå-situasjonen. 
Videre må de enkelte framtidsalternativene beskrives. Figur 5 viser en tenkt flyt gjennom 
biogassanlegget hvor forskjellige substrater brukes og hvor både biogass og biorest har forskjellig 
anvendelse. Røde bokser signaliserer livsløpsfasene som medfører klimabelastning, mens de grønne 
boksene viser livsløpsfasene som gir sparte klimagassutslipp. I arbeidet med å dokumentere netto 
klimanytte er ikke noe av næringsavfallet tatt med. Det er kun sett på 4 typer råstoff: Slakteriavfall, 
kildesortert husholdningsavfall, gjødsel fra svin og gjødsel fra storfe. 
 

 
 

Figur 5 Flytskjema Modell for klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon. Røde bokser = livsløpsfaser som 
medfører klimabelastning. Grønne bokser = livsløpsfaser som gir sparte klimagassutslipp.  

Klimapåvirkningene på alle trinn i prosessen er basert på et sett av verdiparametere. Det er til dels et 
komplisert arbeid å skaffe disse verdiene samt å tolke og bruke verdiene på rett måte. Det er angitt 
energibruk og utslipp for alle elementer i verdikjeden: Lagring og transport av husdyrgjødsel, 
biogassproduksjonen, transport og lagring av biorest og til slutt bruk av biorest som gjødsel.  
For biogassen er det gjort det samme; produksjon av gass og forskjellige bruksområder som 
elektrisitetsproduksjon, varmeproduksjon eller drivstoff. 
 

3. Forbehandling

Storfegjødsel

Grisegjødsel

M
atavfall

Slakteriavfall

1. Lagring

5. Oppgradering
6. Avvanning 

og videre 
behandling

7. Transport til 
lagring og 

lagring

8. Transport til brukssted og bruk 
(inkl spredning og vekstsesong)

2. Transport til anlegg

Biogass

4. Biogassproduksjon

Biorest

(annen 
energibærer: 

olje, elektrisitet, 
fjernvarmemiks)

(diesel 
eller 

naturgass)

9. Erstattes biogass

(Mineralgjødsel)
(Jordforbedring
sprodukt, torv)

10. Erstattes biorest



 

Sluttrapport Biogass i Landbruket Side 47 
 

For prosjektet i Vestfold er det kjørt en analyse med utgangspunkt i bruk av biogassen til drivstoff og 
at bioresten blir brukt som gjødsel og erstatter mineralgjødsel. 
De analyserte avfalls- og gjødselmengdene er: 

 Matavfall:   18 000 tonn årlig (Vestfold + Grenland) 

 Gjødsel fra storfe: 30 000 tonn årlig 

 Gjødsel fra svin:  30 000 tonn årlig 

Avvanning betyr at bioresten etter utråtning i biogassreaktoren blir sentrifugert og skilt i to deler. En 
vannfase og en fiberfraksjon. Vannfasen inneholder det meste av nitrogenet mens fiberfraksjonen 
inneholder det meste av fosforet. Fiberfraksjonen går til kompostering, mens vannfasen går til 
renseanlegg. Dette er fram til nå den mest vanlige måten å benytte bioresten på i større 
biogassanlegg i Norge. Metoden har dårlig gjenvinning av næringsstoff, men kommer relativt bra ut 
med tanke på utslipp av klimagasser. Den komposterte fiberfraksjonen kan brukes som gjødsel eller 
jordforbedringsmiddel avhengig av substratsammensetning. 

 

 

8.3 Resultater for Vestfold  

 
Det er valgt 6 scenarioer for Vestfold:  

1. Dagens håndtering av matavfall og husdyrgjødsel (Matavfall: 40 % kompostering og 60 % 

forbrenning). Referanseår for scenario 1 er 2007. 

2. Håndtering av matavfall og husdyrgjødsel om ca 5 år (Med en optimering av 

kompostering og forbrenningsteknologi + forbedringer i landbruket). 

3. Hele matavfallsmengden går til biogassproduksjon med avvanning. Husdyrgjødsel inngår 

ikke i biogassanlegget, men brukes direkte (som scenario 2) og erstatter mineralgjødsel. 

4. Hele matavfallsmengden går til biogassproduksjon og landbruket tar imot bioresten. 

Husdyrgjødsel inngår ikke i biogassanlegget, men brukes direkte (som scenario 2) og 

erstatter mineralgjødsel. 

5. En andel matavfall (14 500 tonn) går til biogassproduksjon og hele 

husdyrgjødselmengden går til biogassproduksjon. Landbruket tar imot bioresten og den 

erstatter mineralgjødsel. 

6. Lik scenario 5, men hele mengden matavfall (18 000 tonn) og hele mengden 

husdyrgjødsel går til biogassproduksjon. Landbruket tar imot bioresten og den erstatter 

mineralgjødsel. 
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Figur 6 viser netto årlig klimapåvirkning for de ulike analyserte scenarioene for Vestfold. 
 

 
Figur 6 Resultat for netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og husdyrgjødsel i Vestfold.  

Resultatene viser at alle scenarioene som inkluderer biogassproduksjon er bedre enn dagens løsning 
og optimering av dagens løsning. Scenarioene der en inkluderer landbruket, både ved at 
husdyrgjødsel leveres inn i anlegget som substrat og at bioresten erstatter mineralgjødsel gir størst 
klimagevinst.  
 
Matavfall har høyere biogassutbytte enn husdyrgjødseltypene og kan dermed erstatte mer diesel. 
Husdyrgjødsel har høyere nitrogeninnhold og kan erstatte en større mengde mineralgjødsel. I Figur 7 
vises de samme resultatene som i Figur 6, fordelt på hver substrattype. 
 

 
Figur 7 Resultater for årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og husdyrgjødsel i Vestfold fordelt på hver 
substrattype. 
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Figur 8 viser at lagring av husdyrgjødsel (mørkblå del av søyla) og biorest (lyseblå del av søyla) gir stor 
klimapåvirkning for scenario 1-4 og 4-6, på grunn av utslipp av metan og lystgass. Vi mener at lagring 
med tett overdekning vil redusere disse utslippene betydelig. 
 

 
Figur 8 Resultater for årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og husdyrgjødsel i Vestfold fordelt på 
livsløpsfaser. 

Resultatene viser at den beste klimanytten ved biogassproduksjon som tiltak oppnås ved å involvere 
landbruket mest mulig gjennom å bruke husdyrgjødsel som substrat og at landbruket bruker 
bioresten som gjødsel. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til utslippene fra lagring av 
biorest ute på gårdene. Grunnen til at utslippene fra lagring av biorest kan bli så høye er at det i all 
hovedsak er snakk om utslipp av lystgass (N2O), men også i noen grad metan (CH4) og ammoniakk 
(NH3). Tallverdiene som er benyttet for å bestemme utslippene av lystgass baserer seg på de samme 
tallene som IPCC (FN`s klimapanel) benytter. Det er gjort veldig få forsøk eller målinger på utslipp av 
lystgass i Norden, og det er knyttet hele 60 % usikkerhet til tallene.  
 
Tap av metan fra biorest skyldes flere forhold. Det er grunn til å anta at tallene som er benyttet 
stammer fra biogassanlegg som ikke varmeveksler bioresten når den forlater biogassreaktoren. Hvis 
den anaerobe nedbrytingen i reaktoren ikke har vært tilfredsstillende, vil det da være både 
nedbrytbart organisk materiale, anaerobe bakterier og temperatur som tilsier en fortsatt 
metanproduksjon utenfor reaktoren. I et moderne industrielt biogassanlegg vil det settes store krav 
både til nedbrytingsgrad, energibalanse og etterlagring av biorest som gjør at tap av metan vil bli på 
et svært lavt nivå.  
 
For at lystgass skal dannes må det oksygen til. Biogassproduksjon er en anaerob prosess, det er 
derfor ikke oksygen i bioresten når den kommer ut av biogassreaktoren. Greier man å transportere 
og lagre bioresten med svært begrenset tilgang på oksygen, er det grunn for å si at det fører til 
ubetydelige tap i form av lystgass (N2O).  
 
Hvis man skal driste seg til en tolkning av disse resultatene for en overføring til praktisk anvendelse, 
er det en robust konklusjon å trekke at biorest bør lagres med overdekning. Arbeidet med 
Klimanytte-rapporten har avdekket flere nye forskningsbehov, hvor det å dokumentere lystgasstap er 
ett.  
 
Om lagring av biorest, se kapittel 6.3.2. 
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8.4 Sensitivitetsanalyser for lystgassutslipp for analyserte scenarioer for 
Vestfold  

Sensitivitetsberegninger på lystgassutslipp er foretatt med + / - 60 % utslipp med begrunnelse i at 
SSB opererer med en usikkerhet på 60 % for lystgassutslipp fra lager. Variasjonen er foretatt for 
utslipp fra lystgass fra lagring av ubehandlet husdyrgjødsel for nullscenario, lagring av flytende 
biorest på gård for biogasscenarioene uten avvanning og for lystgassutslipp fra kompostering og 
nitrogenrensing for det analyserte avvanningsalternativet. Sensitivitetsberegninger er ikke foretatt 
for metanutslipp, selv om disse også anses som usikre, fordi disse uansett slår mindre ut enn 
lystgassutslippene. Variasjonen er ikke utført for gjødsel fra gris, da lystgassutslippene her er 
betydelig lavere enn for matavfall og storfegjødsel.  

 
Figur 9 Sensitivitetsberegninger for lystgassutslipp for scenarioer analysert for Vestfold. 

Sensitivitetsberegningen viser at variasjon i lystgassutslipp vil ha stor påvirkning på resultatene, men 
at rekkefølgen mellom scenarioene likevel ikke endres (se Figur 9). Variasjonene i scenario 1 og 2 
som representerer dagens løsning og optimalisering av dagens løsning viser endring i resultater som 
følge av lystgassutslipp ved lagring av gjødsel fra storfe som benyttes direkte som gjødsel og ikke går 
til biogassproduksjon. For scenario 3 utgjør variasjonen usikkerheter i lystgassutslipp fra 
nitrogenrensing og kompostering av avvannet biorest, mens for scenario 4-6 utgjør variasjonen 
usikkerheter i lystgassutslipp fra lagring av flytende biorest.   
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