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Sammendrag 

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for 

husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid 

mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av 

Landbruksdirektoratets Klima- og energiprogram. 

 

I første del av prosjektet ble råstoffgrunnlaget, gjødselbehov og synergier mellom sektorer kartlagt, 

og dette er presentert i en egen rapport (Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel 

til biogassproduksjon. Del 1: Råstoffgrunnlag). Denne rapporten representerer del 2 av prosjektet, 

og der tre ulike nasjonale scenarier for husdyrgjødsel til biogassproduksjon utforskes: 

sambehandling med matavfall i sentraliserte anlegg, gårdsanlegg for biogass og separering av 

husdyrgjødsel på gården og behandling av tørrfraksjonen i et sentralisert biogassanlegg. 

 

Prosjektet har utviklet en modell for å beregne hvor mye husdyrgjødsel som kan behandles i hvert 

fylke for hvert av scenariene basert på antall storfe og gris på hver gård. Videre er det gjort 

beregninger av reduksjon av klimagassutslipp gjennom verdikjeden per mengde gjødsel oppstått. 

Kostnadsberegninger per tonn husdyrgjødsel for husdyrbonden og for biogassanlegget har blitt 

utført for å synliggjøre hvor realistisk hver av scenariene er og eventuelle behov for insentiver og 

virkemidler. Til slutt sammenliknes de tre scenariene på et årlig nasjonalt nivå for å si noe om 

hvilket potensiale de kan utløse og hvilke utslippsreduksjoner dette medfører i et 

verdikjedeperspektiv og for utslippsreduksjoner i landbruket. 

 

Resultatene viser at alternativet med sambehandling av husdyrgjødsel og matavfall er den 

løsningen som ser ut til å være mest økonomisk lønnsom, spesielt for husdyrbonden. Samtidig vil 

mengden husdyrgjødsel som kan behandles i sambehandlingsanlegg med matavfall være sterkt 

begrenset av mengden matavfall som utsorteres frem mot 2030. Dersom målene om 50% 

reduksjon av spisbar mat oppnås, vil dette ha en påvirkning på hvor mye matavfall som potensielt 

kan sambehandles med husdyrgjødsel. Prosjektet har ikke analysert sambehandling med andre 

råstoff enn matavfall. Sambehandling av andre råstoff, slik som marine restråstoffer, vil kunne 

komme i tillegg og øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon ytterligere. Dette bør 

kartlegges bedre i de områdene der det er mye av disse råstoffene. 

 

Analysene av gårdsanlegg viser at det er et stort teknisk potensial, men at det er utfordrende å 

oppnå lønnsomhet for bønder som velger å investere i slike anlegg. De reduserte kostnadene 

knyttet til å produsere varme til gården og støtten per tonn husdyrgjødsel til biogassproduksjon er 

ikke store nok til å dekke de nødvendige investerings- og driftskostnadene. Utslippsreduksjonene 

gjennom verdikjeden er dessuten lavere for småskalaanlegg enn for sentraliserte anlegg som 

oppgraderer biogassen til drivstoffkvalitet, fordi erstatning av strøm/varme med stor fornybarandel 

gir liten effekt. Her er det behov for teknologiutvikling som kan redusere kostnadene og som kan gi 

en mer høyverdig utnyttelse av biogassen. 

 

Separering av husdyrgjødsel på gården og behandling av tørrfraksjonen i biogassanlegg viser seg 

å være et tiltak som potensielt kan øke mengden tørrstoff som behandles i biogassanlegg 

betydelig basert på veldig få anlegg. Dette tiltaket er spesielt aktuelt i områder der det er 

utfordringer med å finne nok spredeareal fordi det muliggjør eksport av fosfor ut av gården 



Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon    

Del 2: Nasjonale scenarier 
 

© Østfoldforskning   2 

samtidig som gården beholder nitrogengjødselressursen i den våte fraksjonen. Dette alternativet 

kan være lønnsomt for bønder som i dag har kostnader knyttet til transport til nærliggende 

spredearealer eller som kan få det som følge av en eventuell innstramming i spredearealkravet i 

gjødselvareforskriften. Økonomiberegningene for det sentraliserte biogassanlegget som behandler 

den tørre fraksjonen viser at det kan bli utfordrende å oppnå lønnsomhet ved å behandle 

tørrfraksjon fra husdyrgjødsel alene. Økonomien til anlegget kan forbedres ved å tilsette råstoffer 

med høyere biogassutbytte og som kan gi inntekter i form av behandlingskostnader. Da det er lite 

erfaring med separering av husdyrgjødsel, er det begrenset kunnskap om mengdene og 

egenskapene til våt og tørr fraksjon og klimagassutslippene fra lagring av våtfraksjon. Det 

anbefales derfor at dette undersøkes nærmere før en eventuelt legger til rette for å etablere slike 

anlegg.
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1 Innledning 

Denne rapporten er en fortsettelse av rapporten Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for 

husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Del 1: Råstoffgrunnlag, gjødselbehov og synergier mellom 

sektorer (Lyng et al., 2019b). 

1.1 Målsetning til rapporten 

I det nasjonale utslippsregnskapet i 2018 utgjorde klimagassutslipp fra jordbruket 4,5 millioner tonn 

CO2-ekvivalenter, der lystgass og metanutslipp fra husdyrgjødsel er betydelige bidragsytere. 

Biogassproduksjon er identifisert som et av de mest lovende tiltakene for å redusere disse 

utslippene. 

 

 

Figur 1-1 Utslipp av klimagasser totalt i Norge og for jordbrukssektoren (Miljødirektoratet og SSB via 

(MIljøstatus, 2019)) 

 

Landbruket har forpliktet seg til å redusere egne klimagassutslipp frem mot 2030 gjennom en 

intensjonsavtale mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Regjeringen. Det 

tekniske potensialet for utslippsreduksjoner fra husdyrgjødsel som behandles i biogassanlegg er 

beregnet til å være 381 000 millioner CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030 (Teknisk 

arbeidsgruppe, 2018). 

 

Målsetningen med denne rapporten er å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget til å utvikle en nasjonal 

strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Dette er gjort ved å utforske ulike scenarier for 

husdyrgjødsel til biogassproduksjon med tanke på realistiske mengder til biogassproduksjon, 
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utslippsreduksjoner og behov for økonomiske virkemidler. Rapporten belyser fordeler og ulemper 

ved de tre scenariene og forsøker å komme med en anbefaling om hvordan de tre løsningene kan 

kombineres og hva som skal til for å oppnå størst mulig utslippsreduksjoner på en mest mulig 

kostnadseffektiv måte. 

 

1.2 Status for husdyrgjødsel til biogassproduksjon 

Til tross for at en nasjonal målsetning ble lansert i 2008 om 30% av husdyrgjødsla til skulle gå til 

biogassproduksjon innen 2020 (Landbruks og Matdepartementet, 2008), er det i dag i underkant 

av 1% av husdyrgjødsla som går til biogassproduksjon (Pettersen et al., 2017). 

 

Figuren nedenfor viser mengde husdyrgjødsel som ble behandlet i biogassanlegg frem mot 2019 

og et anslag over mengder husdyrgjødsel som vil bli behandlet i biogassanlegg frem til 2025 hvis 

alle anlegg som er under planlegging etableres. Oversikten er satt opp basert på informasjon fra 

spørreundersøkelser utført av AgriAnalyse (Eldby, 2019). 

 

 

Figur 1-2 Husdyrgjødsel til biogassproduksjon frem til 2019 og estimerte mengder frem mot 2025 

dersom alle planlagte anlegg blir realisert 

 

Dersom alle planlagte biogassprosjekter blir realisert, vil omtrent 700 000 tonn husdyrgjødsel gå til 

biogassproduksjon i 2025. Det er ikke gått inn på hva slags type husdyrgjødsel som er inkludert i 

forprosjektene. Basert på erfaringer fra etablerte anlegg, er det grunn til å tro at det ikke er 

sannsynlig at alle anleggene vil bli etablert og at enkelte av anleggene vil etableres senere enn 

planlagt. 
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Dette viser at det er sannsynlig at det er behov for mer målrettede virkemidler for at 

biogassproduksjon skal bidra til at jordbruket oppnår sine forpliktelser om utslippsreduksjoner. 
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2 Metodikk 

2.1 Definering av scenarier 

Basert på kunnskapen om råstoffgrunnlag og eksisterende og planlagte anlegg i del 1 av 
prosjektet, ble det definert tre nasjonale scenarier. Disse scenariene representerer tre ytterpunkter. 
Det er sannsynlig at fremtidig biogassproduksjon i Norge vil være en kombinasjon av disse 
scenariene, og andre scenarier som ikke er beskrevet i denne rapporten. Det vil også være aktuelt 
å etablere anlegg som er en kombinasjon av scenariene. 
 

a) Sambehandlingsanlegg for matavfall og husdyrgjødsel 

Tidligere studier har vist at sambehandling av matavfall og husdyrgjødsel, der biogassen 

oppgraderes til drivstoffkvalitet og erstatter fossile drivstoff og bioresten brukes som biogjødsel i 

landbruket til å erstatte mineralgjødsel representerer det alternativet som gir maksimal reduksjon 

av klimagasser gjennom verdikjeden for behandling av matavfall. Løsningen kan samtidig gi 

økonomisk lønnsomhet for gårdene som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegget (Lyng et al., 

2019b, Lyng et al., 2018a, Lyng et al., 2018b). I del 1 av prosjektet ble potensielle 

matavfallsressurser frem mot 2030 kartlagt (Lyng et al., 2019a). Disse mengdene er benyttet for å 

estimere hvor mange biogassanlegg som kan etableres og hvor mye husdyrgjødsel som potensielt 

kan sambehandles i disse dersom alle fremtidige anlegg som skal behandle matavfall også mottar 

husdyrgjødsel som substrat. 

 

 

Figur 2-1 Illustrasjon av verdikjeden for sambehandlingsanlegg for matavfall og husdyrgjødsel 

 

For sambehandlingsanlegget antas det at matavfallsanleggene vil etableres som følge av økt 

utsortering av matavfall, og at disse anleggene i tillegg inkluderer husdyrgjødsel som substrat og 

som tiltak for å redusere bruk av vann og som et klimatiltak. Videre antas det at husdyrbøndene 

som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegget mottar samme mengde biorest tilbake, og at denne 

benyttes som biogjødsel.  

 

Sambehandling med marine substrater (fiskeensilasje og fiskeslam) vil kunne bidra til å øke 

mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon, men dette er ikke utforsket i denne rapporten. Bruk 

av marine substrater kan gi begrensninger for bruk av bioresten i landbruket på grunn av høyt salt- 

og fosforinnhold. 
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b) Gårdsanlegg for biogassproduksjon 

Transport og lagring er de største kostnadsdriverne til sentraliserte biogassanlegg, og disse vil 

unngås ved etablering av gårdsanlegg.  

 

Figur 2-2 Illustrasjon av verdikjeden for husdyrgjødsel som behandles i gårdsanlegg 

Ved etablering av gårdsanlegg er det antatt at bonden mottar investeringsstøtte fra Innovasjon 

Norge og at biogassen brukes til å generere strøm og/eller varme på gården. Dette kommer av at 

det ikke er lønnsomt å investere i oppgraderingsanlegg for å oppgradere biogassen til 

drivstoffkvalitet for småskala biogassanlegg.  

 

c) Separering av husdyrgjødsel på gården og behandling av tørr fraksjon i sentraliserte 
anlegg 

Separering av husdyrgjødsel på gården og transport av den tørre fraksjonen til et sentralisert 
biogassanlegg vil redusere transportkostnadene, som er identifisert som en av de største 
kostnadsdriverne for sentralisert biogassproduksjon fra husdyrgjødsel. Siden en kan anta at 
mesteparten av nitrogenet følger den våte fraksjonen, kan bonden gjødsle med dette og beholde 
omtrentlig den samme gjødslingseffekten. For gårder med lite spredeareal representerer dette i 
tillegg en mulighet for å få transportert ut mesteparten av fosforet fra gården. Dersom krav til 
spredeareal strammes inn, kan dette også bidra til at flere gårder kan opprettholde dyreantallet. 
 

 

Figur 2-3 Illustrasjon av verdikjeden for separering av husdyrgjødsel på gården og behandling av 

tørrfraksjon i sentralisert biogassanlegg 

Utråtning

Biogass

For-

lagring

Biorest
Lagring 

biorest
Biogjødsel

Strøm/oppvarming

Husdyrgjødsel

Biogass

SeparatorHusdyrgjødsel For-
lagring

Våt fraksjon

Spredning

Lager

Biorest Kompostering

Tørr-reaktor
Fellesanlegg

(hub)

Tø
rrfraksjo

n



Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon    

Del 2: Nasjonale scenarier 
 

© Østfoldforskning   8 

Det antas at det sentraliserte anlegget oppgraderer biogassen til drivstoffkvalitet og leverer gassen 

til transportsektoren, mens bioresten blir et jordforbedringsprodukt som kan brukes i hager og 

parker. Det er ikke antatt at den tørre bioresten returneres til husdyrgjødselgårdene. 

2.2 Metodikk for beregning av mengder husdyrgjødsel 

Analysene i denne rapporten er begrenset til husdyrgjødsel fra storfe og gris, da dette er 

gjødseltypene som utgjør de største husdyrgjødselmengdene i Norge og fordi dette er 

gjødseltypene som er mest aktuell for biogassproduksjon. 

 

Mengden gjødsel som oppstår i Norge per år kan estimeres ut ifra antall dyr. Gjødselmengdene 

som et dyr produserer per år varierer fra dyretype til dyretype og påvirkes av kostholdet til dyret. 

Når en skal estimere mengden husdyrgjødsel som potensielt er tilgjengelig for biogassproduksjon, 

er det også nødvendig å ta hensyn til beitetid fordi gjødsla som oppstår når dyret er ute ikke vil 

være enkelt tilgjengelig for biogassproduksjon. 

 

Beregningene av mengdene husdyrgjødsel er basert på antall dyr per fylke i 

Landbruksdirektoratets tilskuddsdata (Landbruksdirektoratet, 2019b) og gjødselmengder og 

beitetid oppgitt i Isakova et al. (2019). Estimerte teoretiske husdyrgjødselmengder for storfe og gris 

tilgjengelig for biogassproduksjon er vist i Tabell 2-1. 

 

Tabell 2-1 Estimerte husdyrgjødselmengder per fylke 
 

Storfe Gris Totalt 

Fylke Tonn 
våtvekt 

Tonn 
tørrstoff 

Tonn 
våtvekt 

Tonn 
tørrstoff 

Tonn 
våtvekt 

Tonn 
tørrstoff 

Østfold  156 592  17 143  30 731  2 240  187 323  19 383 

Akershus  156 086  17 235  17 545  1 241  173 631  18 476 

Oslo  1 511   162   19   1  1 530   163 

Hedmark  461 344  50 823  60 643  4 344  521 988  55 167 

Oppland  828 610  90 498  34 008  2 410  862 618  92 908 

Buskerud  180 484  20 113  5 501   380  185 984  20 493 

Vestfold  102 975  11 480  26 191  1 895  129 167  13 376 

Telemark  92 306  10 356  6 598   471  98 905  10 827 

Aust-Agder  69 280  7 679  3 110   227  72 390  7 906 

Vest-Agder  173 970  19 125  4 654   328  178 624  19 453 

Rogaland 1 110 571  119 941  119 284  8 536 1 229 856  128 477 

Hordaland  287 016  30 917  8 219   592  295 235  31 509 

Sogn og Fjordane  384 158  41 124  7 003   505  391 161  41 629 

Møre og Romsdal  520 557  55 954  8 607   612  529 165  56 566 

Nordland  443 242  48 045  21 915  1 576  465 157  49 621 

Troms  119 086  12 811  1 809   131  120 895  12 942 

Finnmark  63 762  6 770   0   0  63 762  6 770 

Trøndelag 1 359 785  146 915  72 921  5 206 1 432 706  152 122 

Total 6 511 337  707 091  428 759  30 695 6 940 096  737 787 
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Disse mengdene inkluderer altså ikke husdyrgjødsel som oppstår på beite. Beregningene i denne 

rapporten tar heller ikke hensyn til økning i mengder på grunn av økt vanninnhold knyttet til vask 

og liknende. Dette er svært varierende fra gård til gård og vil ikke påvirke den totale 

biogassutbytte, men kan potensielt øke transportkostnadene betydelig.  Det er i tillegg antatt at 

dyretallet for storfe og gris holdes relativt konstant frem mot 2030. 

2.3 Metodikk for beregning av reduksjon i klimagassutslipp 

Reduksjon av klimagassutslipp fra biogassproduksjon som tiltak er beregnet ved å se på 

differansen mellom utslippene fra dagens gjødselhåndtering og utslippene ved behandling av 

husdyrgjødsel i biogassanlegg. Rapporten inkluderer kun utslippene som relaterer seg til 

husdyrgjødsel, selv om et av scenariene inkluderer sambehandling med matavfall. Det er gjort 

analyser både for hele livsløpet og for utslipp i landbrukssektoren. 

 

Beregning av klimagassutslipp baserer seg på BioValueChain-modellen (Lyng et al., 2015, Modahl 

et al., 2016). Resultatene for behandling av husdyrgjødsel i gårdsanlegg og i 

sambehandlingsanlegg med matavfall er hentet fra Lyng et al. (2019b), mens analyser for 

separering av husdyrgjødsel og behandling av tørr fraksjon i sentralisert biogassanlegg er hentet 

fra Gitlesen et al. (2019).  

 

Det er viktig å være klar over at det er vesentlige forskjeller mellom livsløpsanalyser (LCA) og 

nasjonale utslippsregnskap. I livsløpsanalyser inkluderes både forgrunnsystemer (slik som 

direkteutslipp fra biomassen) i tillegg til miljøbelastningen knyttet til andre innsatsfaktorer som er 

nødvendig for å utføre tiltaket. Det betyr at utslipp fra energibruk inkluderer miljøbelastninger både 

fra energigenerering og distribusjon med nødvendig tap og at utslipp fra transport inkluderer 

produksjon av drivstoff og bruk av vei og kjøretøy, i tillegg til utslippene fra eksosrøret. Ved utslipp 

fra spredning av gjødsel inkluderes ikke bare metan- og lystgassutslipp, men også produksjon og 

bruk av drivstoff til spredeutstyret. 

 

Det understrekes at beregningene i denne rapporten ikke er utført i henhold til National Inventory 

Report/nasjonale utslippsregnskap, da modellene som nylig er utviklet for å implementere 

biogassproduksjon fra husdyrgjødsel i biogassanlegg i det nasjonale utslippsregnskapet ikke var 

tilgjengelig for prosjektet. Bakgrunnsrapporten for metan og lystgassmodellene var heller ikke 

ferdigstilt innen dette prosjektets slutt. 

 

Karakteriseringsfaktorene for å konvertere klimagassutslippene (karbondioksid, metan, lystgass) til 

potensiell klimaeffekt i kg CO2-ekvivalenter er basert på IPCCs faktorer for et hundreårsperspektiv 

(IPCC, 2013) i dette prosjektet, fordi dette representerer den mest oppdaterte kunnskapen om 

klimagassenes påvirkning på atmosfæren. I IPCC 2013 er karakteriseringsfaktoren for metan 30,5 

kg CO2-ekvivalenter/kg metan og 27,75 kg CO2-ekvivalenter/kg for biogen metan, mens faktoren 

for lystgass er 265 kg CO2-ekvivalenter/kg lystgass. I det nasjonale utslippsregnskapet brukes 

faktorer fra 2006, der metan har karakteriseringsfaktoren 25 og lystgass 298. 
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2.4 Økonomiberegninger 

Rapporten inkluderer bedriftsøkonomiske beregninger for å evaluere sannsynligheten for at 

sentraliserte anlegg velger å behandle husdyrgjødsel og for at bøndene ønsker å delta i 

verdikjeden. Økonomiberegningene brukes også til å vurdere hvilke økonomiske virkemidler som 

skal til for å øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon ved at bonden ikke går i 

underskudd ved å iverksette tiltaket. 

 

For scenariet med sentralisert anlegg med sambehandling av matavfall og gjødsel, forutsettes det 

at de sentraliserte anleggene må etableres som følge av økt utsortering av matavfall. Analysene 

inkluderer kun merkostnadene knyttet til å behandle husdyrgjødsla. 
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3 Sambehandlingsanlegg matavfall og husdyrgjødsel 

Tidligere studier har vist at sambehandling av matavfall og husdyrgjødsel gir den største 

klimanytten gjennom verdikjeden og er også en løsning som kan være lønnsom både for det 

sentraliserte anlegg og for husdyrgårdene (Lyng et al., 2019b, Lyng et al., 2018b, Lyng et al., 

2018a, Lyng, 2018). Det bør derfor legges opp til sentraliserte sambehandlingsanlegg av matavfall 

og husdyrgjødsel der det er mulig. 

 

Lyng et al. (2019b) utførte en spørreundersøkelse der eksisterende anlegg (både de som 

behandler husdyrgjødsel og de som ikke gjør det) ble spurt om fordeler knyttet til å behandle 

husdyrgjødsel. Respondentene svarte at husdyrgjødsel kan bidra til reduserte kostnader knyttet til 

vannforbruk, er et råstoff som alltid er tilgjengelig og er med på å øke produksjonen av biogass og 

bidrar samtidig til robusthet, stabilitet i biogassproduksjonen og i de biologiske prosessene. 

Samtidig oppga 80% av bøndene som per i dag leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg som deltok 

i undersøkelsen de har redusert behovet for mineralgjødsel etter de ble med på ordningen.  

3.1 Potensial for sambehandling 

3.1.1 Beregningsmetodikk for potensialet for sambehandling 

Den realistiske mengden husdyrgjødsel som kan sambehandles med matavfall er beregnet ved 

hjelp av en modell som tar utgangspunkt i forventede matavfallsmengder frem mot 2025 og 2030 

og et blandingsforhold på 50% matavfall og 50% husdyrgjødsel, samt et blandingsforhold på 20% 

matavfall og 80% husdyrgjødsel. 50/50 blandingsforhold er valgt ut ifra en omtrentlig fordeling i 

Den Magiske Fabrikken i Vestfold, som foreløpig er det eneste storskala biogassanlegget i Norge 

som sambehandler matavfall og husdyrgjødsel. Blandingsforholdet 20/80 ble inkludert i tillegg for å 

utforske hvordan denne faktoren påvirker mengden husdyrgjødsel som kan behandles i slike 

anlegg i Norge. Analysene er gjort på fylkesnivå, og det er for enkelhets skyld antatt at transport av 

matavfall kan skje over hele fylket, men ikke over fylkesgrenser.  

 

Matavfallsmengdene er korrigert for en oppnåelse av 50 % reduksjon av matsvinn (spisbart 

matavfall) i 2030. Det er vanskelig å vite hvor sannsynlig dette er. Forutsetningen ble likevel valgt 

fordi dette representerer en minimum-verdi, og kan derfor ansees å være en konservativ 

tilnærming med tanke på tilgjengelige matavfallsmengder som kan sambehandles med 

husdyrgjødsel. En måloppnåelse for matsvinnreduksjon vil også kunne frigi kapasitet på 

eksisterende matavfallsanlegg. Denne effekten er ikke hensyntatt i analysene, da det er vanskelig 

å forutse om dette vil øke eller redusere insentivet om å inkludere husdyrgjødsel som substrat i 

eksisterende anlegg. Det er også viktig å merke seg at andre råstoff til biogassproduksjon som 

ikke er inkludert i analysene i denne rapporten, slik som marine restråstoffer, vil kunne bidra til å 

øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon ytterligere.  

 

Videre er det i beregningsmodellen forutsatt at anlegget må produsere minimum 10 GWh/år for at 

det skal etableres, da dette er antatt som minimum gassproduksjon for at det skal lønne seg å 

investere i oppgraderingsanlegg for biogassen. Denne antakelsen baserer seg på 

produksjonsmengden til det minste biogassanlegget i Norge som har oppgradering. 
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Det ble i modellen satt en øvre grense på størrelse til fremtidige biogassanlegg. Basert på 

kunnskap på størrelsen på eksisterende anlegg for matavfall, ble maks kapasitet er antatt til å 

være 100 000 tonn. Med en 50/50 fordeling betyr det at maksimum 50 000 tonn matavfall og 50 

000 husdyrgjødsel kan behandles i anlegget. 

 

Transport av husdyrgjødsel er en betydelig kostnadsdriver, og det er derfor lagt inn begrensninger 

knyttet til transportavstand. For å inkludere dette, ble det benyttet GIS-data som er utviklet av 

Landbruksdirektoratet som kartlegger alle gårder som ligger 18 km eller nærmere en eller flere 

andre gårder (Landbruksdirektoratet, 2019a). 18 kilometer ble valgt som grense fordi dette 

representerer den største avstanden som husdyrgjødsel transporteres til sentraliserte 

biogassanlegg per i dag. Modellen beregner dermed mengde gjødsel tilgjengelig i en radius på 18 

km ved å anta at biogassanlegget lokaliseres i nærheten av en spesifikk gård. I tillegg er det lagt 

inn en begrensning i modellen om at hver gård som leverer husdyrgjødsel til et biogassanlegg må 

ha nok husdyrgjødsel til å fylle en lastebil med kapasitet på 35 kubikkmeter hver måned. Minimum 

gårdsstørrelse for gårder som kan levere husdyrgjødsel til biogassproduksjon ble med andre ord 

definert til 420 tonn husdyrgjødsel generert innendørs per år. Dette utgjør 27 melkekyr, 57 

ammekyr eller 90 purker. 

 

Basert på informasjon om mengde gjødsel per gård og antall gårder og gjødselmengder i 18 km 

avstand, grupperer modellen de gårdene som kan levere den definerte mengden husdyrgjødsel til 

et anlegg med en gitt lokalisering, som beskrevet ovenfor. Hvis det er flere grupper som kan levere 

tilstrekkelig mengde husdyrgjødsel, velger modellen gruppen med lavest antall gårder. I noen 

områder kan gruppen levere mer husdyrgjødsel enn det kan behandles i anlegget, i dette tilfelle 

velger modellen kun de antall gårder som er nødvendig for å oppnå maksimum kapasitet i 

anlegget. Dersom ingen av gruppene kan levere tilstrekkelig mengde husdyrgjødsel, blir gruppen 

med mest husdyrgjødsel valgt. 

 

Etter at størrelse til biogassanlegget og gårdene som skal levere husdyrgjødsel har blitt identifisert, 

blir den resterende mengde matavfall i hvert fylke beregnet. Basert på dette gjør modellen en ny 

beregning hvor nye gårdsgrupper blir valgt for å levere husdyrgjødsel til et nytt biogassanlegg. 

Modellen fortsetter til alt matavfall har blitt behandlet. 

 

Modellen leverer til slutt en oversikt over hvor mange biogassanlegg (og størrelsen til 

biogassanlegget) som kan bygges i hvert fylke. Biogassanlegg som produserer mindre enn 10 

GWh biogass og gårdene som levere husdyrgjødsel til disse anleggene ekskludert fra resultatene.  
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Figur 3-1: Skjematisk fremstilling av modellen brukt for å beregne potensial for sambehandling i 

hvert fylke 

 

 

3.1.2 Potensialer ved sambehandling 50/50 

Med forutsetningene beskrevet i kapittel 3.1.1 og en antakelse om at det etableres 

sambehandlingsanlegg med blandingsforhold 50% husdyrgjødsel og 50% matavfall der det er 

mulig, utgjør dette 13 sambehandlingsanlegg nasjonalt i 2030.  

 

Estimert mengde matavfall og husdyrgjødsel til biogassproduksjon vises i figuren nedenfor. 
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Figur 3-2 Potensielle mengder matavfall og husdyrgjødsel til sambehandling frem mot 2030 med 

50/50 blandingsforhold 

 

Den totale mengden husdyrgjødsel som kan sambehandles med matavfall utgjør potensielt ca 

310 000 tonn i 2025 og 307 000 i 2030. Dette er 4 % av den totale mengden husdyrgjødsel fra 

storfe og gris som oppstår innendørs, dersom dyretallet holder seg konstant i perioden. Dette viser 

at mengden utsortert matavfall som vil være tilgjengelig fremover utgjør en betydelig begrensning 

for hvor mye husdyrgjødsel som kan sambehandles med matavfall. Det er også verdt å merke seg 

at dersom målsetningene om reduksjon av matsvinn oppnås, kan det bidra til at 

matavfallsmengdene flater ut from mot 2030, og kanskje til og med reduseres. Dersom man ikke 

oppnå målene om 50% reduksjon av spisbart matavfall, men målsetningene om økt utsortering 

oppnås, vil dette kunne øke andelen matavfall til biogassproduksjon og dermed mengden som kan 

sambehandles med husdyrgjødsel. 

 

Analysene viser at det vil kunne etableres ett sambehandlingsanlegg for matavfall og 

husdyrgjødsel i de fleste fylkene, med unntak av Telemark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Troms 

og Finnmark. Det er viktig å merke seg at disse resultatene kun tar for seg matavfall og 

husdyrgjødsel som råstoff for biogassproduksjon. Andre potensielle råstoff som kan sambehandles 

med husdyrgjødsel, som for eksempel marine restråstoffer, vil kunne øke mengden husdyrgjødsel 

til biogassproduksjon ytterligere og muliggjøre etablering av biogassanlegg i andre regioner enn for 

matavfall.  

3.1.3 Potensialer ved sambehandling 80/20 

Dersom blandingsforholdet i de fremtidige sambehandlingsanleggene antas å være 80% 

husdyrgjødsel og 20% matavfall, vil dette påvirke mengden husdyrgjødsel som kan sambehandles 
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med matavfall betraktelig. Mengder som kan sambehandles, basert på forutsetningene beskrevet i 

kapittel 3.1.1 vises i Figur 3.3. 

 

 

Figur 3-3 Potensielle mengder matavfall og husdyrgjødsel til sambehandling frem mot 2030 med 

80/20 blandingsforhold 

Dersom det forutsettes at blandingsforholdet i sambehandlingsanlegg er 80% husdyrgjødsel og 

20% matavfall, utgjør dette 874 000 tonn husdyrgjødsel til biogassproduksjon i 2025 og 889 000 

tonn i 2030. Dette tilsvarer 13% av den totale mengden gjødsel fra storfe og gris nasjonalt, dersom 

dyreantallet holdes konstant. Antall anlegg nasjonalt øker fra 13 til 15 anlegg, og størrelsen på 

anlegget (den totale kapasiteten i tonn) i hvert fylke øker betraktelig. 

 

Den fylkesvise fordelingen mellom mengde husdyrgjødsel som kan sambehandles med matavfall i 

2030 ved 50/50 og 80/20 blandingsforhold vises i Figur 3.4. 
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Figur 3-4 Potensiell mengde husdyrgjødsel til biogassproduksjon per fylke i 2030 ved sambehandling 

med matavfall 

Dette viser at mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon kan økes betraktelig dersom man 

endrer blandingsforholdet mellom de to biogassråstoffene. Det kan potensielt etableres to 

sambehandlingsanlegg i Fylkene Rogaland, Hordaland og Trøndelag to hvis man øker andelen 

husdyrgjødsel i sambehandlingsanleggene til 80%. 

 

3.1.4 Klimagassreduksjoner ved sambehandling av husdyrgjødsel med 

matavfall 

Ved beregning av klimagassutslipp gjennom verdikjeden basert på livsløpsanalyser, er det brukt 

analyseresultater fra Lyng et al. (2019b). Det er forutsatt at husdyrgjødsla hentes i gjennomsnitt en 

gang i måneden og at den transporteres 18 km til det sentraliserte sambehandlingsanlegget som 

oppgraderer biogassen til drivstoffkvalitet. Videre antas det at biogassen erstatter diesel i kjøretøy 

og at bioresten transporteres tilbake til husdyrbøndene hvor den benyttes som biogjødsel på 

samme måte som ubehandlet gjødsel. Det er ikke inkludert noen effekt av at bioresten erstatter 

mineralgjødsel, da det er antatt tilsvarende nitrogeninnhold i husdyrgjødsla og i bioresten, og at 

bioresten derfor erstatter ubehandla husdyrgjødsel. Det er forutsatt at det sentraliserte anlegget 

krever dekke på biorest-lageret.  
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Figur 3-5 Klimagassutslipp gjennom verdikjeden for husdyrgjødsel behandlet i sentralisert anlegg 

sammenliknet med referansescenario (ingen biogassproduksjon) 

Differansen mellom referansescenario (ingen biogassproduksjon) og behandling av gjødsel i 

biogassanlegget utgjør en estimert utslippsreduksjon gjennom verdikjeden på 51 kg CO2-

ekvivalenter/tonn for storfe og 30 kg CO2-ekvivalenter/tonn for gris. 

 

Dersom man kun tar for seg direkte klimagassutslipp fra gjødselhåndtering som oppstår i 

landbruket. Dette skyldes at den produserte mengden biogass fra husdyrgjødsel antas å erstatte 

diesel i kjøretøy, og dermed gir en utslippsreduksjon knyttet til produksjon og bruk av diesel. I 

tillegg reduseres utslippene av metan og lystgass som følge av redusert lagringstid og at det er 

dekke på biorestlageret.  

3.1.5 Økonomianalyser for sambehandlingsanlegg 

Bedriftsøkonomiske analyser er gjennomført både for gårder som leverer husdyrgjødsel til 

sentralisert biogassanlegg og for sambehandlingsanlegget. 

 

Økonomianalyse for gårder som leverer husdyrgjødsel til biogassproduksjon baserer seg på 

spørreundersøkelser gjort blant bønder i Vestfold som leverer husdyrgjødsel til det eneste 

storskalaanlegget som behandler husdyrgjødsel per i dag (Lyng et al., 2019b). Resultatene 

presenteres her per tonn gjødsel. Det understrekes at økonomien på hver gård i stor grad er 
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avhengig av eksisterende infrastruktur på gården, og økonomiresultatene må derfor sees på som 

gjennomsnittlige anslag for å indikere mulighet for lønnsomhet eller behov for virkemidler. 

 

 

Figur 3-6 Økonomisk resultat for bonden per tonn husdyrgjødsel levert til sentralt anlegg  

Resultatene viser at gården vil, med de gitte forutsetningene, gå i overskudd med 55 kr/tonn 

husdyrgjødsel de leverer. Det eksisterende avtaleverket mellom biogassanlegget og 

husdyrbøndene er slik at bonden deler støtten de mottar fra Landbruksdirektoratet per tonn 

husdyrgjødsel med biogassanlegget, og at biogassanlegget betaler en lagerleie til bonden for å 

dekke kostnader knyttet til investeringer i nytt lager. En annen avtaletype vil gi andre 

økonomiresultater. 

 

Videre er det gjort beregninger for sambehandlingsanlegg for matavfall og husdyrgjødsel. 

Beregningene er basert på kostnadsberegninger i Lyng et al. (2019b), med noen suppleringer som 

forklares nedenfor. 

 

Det er antatt at anlegget vil etableres som følge av økt utsortering av matavfall, og 

kostnadsberegningene inkluderer derfor kun ekstrakostnadene som følge av å ta imot 

husdyrgjødsel i tillegg til matavfall. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff til biogassproduksjon utgjør 

potensielt en besparelse i vannkostnader fordi det kan benyttes som prosessvann i 

forbehandlingsprosessen for matavfall. Disse kostnadsreduksjonene er inkludert ved å ta 

utgangspunkt i en gjennomsnittlig vannkostnad på 15,1 kr/m3 vann (Huseiernes Landsforbund, 

2015). Det er antatt at husdyrgjødsla inneholder en væskeandel på 90%, og derfor utgjør sparte 

vannkostnader per tonn husdyrgjødsel inn i biogassanlegget 13,50 kr.  
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Figur 3-7 Økonomisk resultat for sentralisert anlegg per tonn husdyrgjødsel levert til og 

behandlet i sambehandlingsanlegg 

 

Beregningene viser at kostnadene knyttet til å behandle husdyrgjødsel i biogassanlegg er større 

enn inntekter og sparte kostnader. Resultatene viser at de største kostnadsdriverne er etablering 

av lager for biorest (reflektert i kostnaden lagerleie) og transport. Det understrekes at kostnadene 

og inntektene vil avhenge av avtale mellom husdyrbønder og anlegget og mellom mottakere av 

bioresten og anlegget. Det vil også være avhengig av transportkostnader og hvor effektivt anlegget 

driftes (hvor mye biogass som produseres per mengde husdyrgjødsel).  

 

Resultatene er i overensstemmelse med tidligere studier (Lyng et al., 2018b, Lyng et al., 2018a), 

og forklarer også hvorfor det ikke eksisterer flere sambehandlingsanlegg. Dette betyr ikke at det 

ikke er mulig å oppnå lønnsomhet ved sambehandling av matavfall og husdyrgjødsel, men at det 

for biogassanlegg generelt sett kan være mer lønnsomt å behandle andre råstoff som er mer 

energirike og som har lavere innsamlingskostnader enn husdyrgjødsel. 
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4 Gårdsanlegg 

Det finnes per i dag et lite antall gårdsanlegg i Norge. Med gårdsanlegg mener vi her småskala 

biogassanlegg som brukes til å behandle husdyrgjødsel fra egen gård for å redusere 

klimagassutslipp fra lagring og til å produsere strøm og/eller varme til gården.  

4.1 Potensialet for gårdsanlegg 

Ved beregning av det teknisk realistiske potensiale for behandling av husdyrgjødsel til 

biogassproduksjon, er det antatt at en gård må ha minimum 2000 tonn våtvekt husdyrgjødsel for at 

det skal kunne etableres et anlegg på gården. Dette tilsvarer enten ca 130 melkekyr, 270 ammekyr 

eller 430 purker. Denne antakelsen er basert på kunnskap om kapasiteten til eksisterende 

gårdsanlegg i Norge. I det teknisk realistiske potensialet er det ikke tatt hensyn til realisme med 

tanke på økonomi og lønnsomhet. Dette diskuteres i kapittel 4.3. 

 

450 000 tonn husdyrgjødsel eller omtrent 6% av den totale gjødselmengden for storfe og gris. Det 

er 176 gårder eller kun 1% av alle storfe- og grisegårder i Norge som oppnår dette kravet. 

 

Gjødselmengde per fylke for den potensielle mengden husdyrgjødsel brukt til å generere energi i 

gårdsanlegg vises i figuren nedenfor. 

 

 

Figur 4-1 Potensiell mengde husdyrgjødsel til biogassproduksjon per fylke ved etablering av 

gårdsanlegg på alle gårder med mer enn 2000 tonn husdyrgjødsel 
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Figuren nedenfor viser det tekniske potensialet for behandling av husdyrgjødsel fra storfe og gris 

på gårdsanlegg som funksjon av størrelse på biogassanlegget angitt i minimum mengde 

husdyrgjødsel per år. 

 

 

Figur 4-2 Potensialet for behandling av husdyrgjødsel i gårdsanlegg som funksjon av minimum 

mengde husdyrgjødsel 

 

Dette viser at det realistiske tekniske potensiale for produksjon av husdyrgjødsel i gårdsanlegg er 

svært sensitiv for størrelsen på biogassanlegget. 

 

4.2 Klimagassreduksjoner gårdsanlegg 

Ved beregning av klimagassutslipp basert på livsløpsanalyser for gårdsanlegg, er det forutsatt at 

anlegget produserer strøm og/eller varme som erstatter elektrisitet (norsk elektrisitetsmiks). Det er 

ikke inkludert noen effekt av at bioresten erstatter mineralgjødsel, da det er antatt tilsvarende 

nitrogeninnhold i husdyrgjødsla og i bioresten, og at bioresten derfor erstatter ubehandla 

husdyrgjødsel. Det er ikke forutsatt dekke på biorest-lageret. 
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Figur 4-3 Klimagassutslipp gjennom verdikjeden for husdyrgjødsel behandlet i gårdsanlegg 

sammenliknet med referansescenario (ingen biogassproduksjon) 

Behandling av husdyrgjødsel i gårdsanlegg for biogass kan potensielt medføre utslippsreduksjoner 

fra 46 kg CO2-ekvivalenter til 22 kg CO2-ekvivalenter/tonn storfegjødsel og 19 kg CO2-ekvivalenter 

til 8 kg CO2-ekvivalenter/tonn gjødsel fra gris. Utslippsreduksjonene er lavere enn for 

sambehandling, hovedsakelig fordi varmen som genereres i gårdsanlegget erstatter varme fra 

elektrisitet, noe som gir en lav utslippsreduksjon på grunn av stor andel fornybar strøm i den 

norske elektrisitetsmiksen. Videre er det antatt at det ikke er dekke på lageret til bioresten, noe 

som gir høyere metanutslipp fra lagring av biorest enn det som er antatt i 

sambehandlingsalternativet. 

 

4.3 Økonomianalyser for gårdsanlegg 

Potensialberegningene i kapittel 4.1 tok ikke hensyn til lønnsomheten for gårdsanlegg. Kostnader 

og inntekter per tonn husdyrgjødsel behandlet i gårdsanlegg vises i Figur 4-4. Beregningene 

baserer seg på svar på spørreundersøkelse blant gårder som har eget anlegg (Lyng et al., 2019b). 
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Figur 4-4 Økonomisk resultat per tonn husdyrgjødsel behandlet i gårdsanlegg for biogass 

 

Beregningene viser at gårdsanlegg går i et underskudd på 108 kr/tonn. Dette skyldes at de 

reduserte kostnadene knyttet til å produsere egen fremfor å kjøpe elektrisitet er relativt lave. 

Eventuelle inntekter knyttet til å ta imot og behandle små mengder matavfall eller andre substrater 

er ikke inkludert i regnestykket, og kan forbedre det økonomiske resultatet noe. 

 

I motsetning til i enkelte andre land, kan det i Norge være vanskelig å oppnå lønnsomhet for 

gårdsanlegget på grunn av relativt lave energipriser. Relativt små gårder og lange avstander er 

sannsynligvis også en påvirkende faktor. 
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5 Separering på gården og behandling av tørr 

fraksjon i sentraliserte anlegg 

5.1 Potensialet for behandling av tørr fraksjon etter separering i 

sentralisert biogassanlegg 

For å estimere potensialene for biogassproduksjon av tørr fraksjon i sentraliserte biogassanlegg 

etter separering av husdyrgjødsel på gården, ble tilsvarende modell som for å beregne potensialet 

fra sambehandling med matavfall beskrevet i kapittel 3.1.1 brukt. Mengde tilgjengelig 

husdyrgjødsel for biogassproduksjon i modellen ble justert til mengder etter separering og 

begrensinger knyttet til sambehandling med matavfall ble ekskludert. Videre ble det inkludert en 

begrensing i transportavstand på 18 km, minimum 10 GWh produksjon av biogass, samt en 

minimum mengde gjødsel etter separering per gård per år. Det er forutsatt at det i tilknytning til 

hvert sentraliserte biogassanlegg investeres i en mobil separator som kjøres fra gård til gård for å 

separere. Dersom begrensningen settes på minimum 420 tonn etter separering (henting av en full 

bil på 35 tonn en gang i måneden), viser resultatene at det kun er potensiale for å etablere ett 

anlegg i Rogaland som behandler 43 795 tonn per år. Dette utgjør 1% av den totale mengden 

(våtvekt) av gjødsel fra storfe og gris. 

 

Dersom man antar at separatoren kan kjøre innom tre gårder per gang for å fylle opp en bil, utgjør 

dette fire anlegg: 2 store anlegg i Rogaland og ett mindre i Hedmark og ett i Trøndelag. Dette 

utgjør 219 433 tonn separert gjødsel per år, som er 3% av den totale mengden (våtvekt) fra storfe 

og gris. Dersom det antas at separatoren kan kjøre innom fem gårder per gang for å fylle opp 

bilen, utgjør dette fem biogassanlegg som til sammen kan behandle 273 904 tonn separert gjødsel, 

to store i Rogaland, to mindre i Trøndelag og ett i Hedmark. 

 

5.2 Klimagassreduksjoner biogassproduksjon fra tørr fraksjon av 

separert husdyrgjødsel 

Beregninger av klimagassutslipp gjennom verdikjeden for separering av husdyrgjødsel på gården 

der den tørre fraksjonen går til biogassproduksjon i et sentralisert anlegg og den våte fraksjonen 

brukes som gjødsel på gården er basert på beregninger gjort i Gitlesen et al. (2019). I Gitlesen et 

al. (2019) ble det gjort forenklede beregninger der en antok at utslippsprofilen var direkte avhengig 

av tørrstoffmengden i de to strømmene (våt og tørr fase). I denne rapporten er analysene endret 

noe, ved at det er forutsatt at utslipp av lystgass fra lagring og spredning er den samme som i 

referansescenariet, siden en kan anta at mesteparten av nitrogenet følger den våte fraksjonen, 

som blir på gården og lagres helt frem til den skal brukes som gjødsel. Det er antatt at bioresten fra 

biogassproduksjonen ikke returneres til landbruket, men at det produseres en 

kompost/jordforbedringsmiddel som erstatter torvbaserte jordprodukter. Resultatene er presentert i 

Figur 5-1.  
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Figur 5-1 Klimagassutslipp gjennom hele livsløpet per tonn husdyrgjødsel oppstått på gården 

Med forutsetning om at separeringsalternativet ikke bidrar til reduserte lystgassutslipp, bidrar dette 

alternativet med en potensiell reduksjon fra 46 kg CO2-ekvivalenter til 17 kg CO2-ekvivalenter per 

tonn storfegjødsel oppstått på gården. For svinegjødsel utgjør dette alternativet en potensiell 

reduksjon fra 19 kg CO2-ekvivalenter til 8 kg CO2-ekvivalenter per tonn gjødsel oppstått på gården. 

 

Sammenliknet med sambehandlingsscenariet, er det en mindre mengde av tørrstoffet som blir til 

biogass, samtidig som utslipp fra transport er noe redusert.  

5.3 Økonomianalyser for separering av husdyrgjødsel 

Kostnader og inntekter for bonden per tonn husdyrgjødsel behandlet i separeringsløsningen er 

basert på Gitlesen et al. (2019) og vises i Figur 5-2. Beregningen av tilskudd per tonn 

husdyrgjødsel er gjort ved bruk av formelen oppgitt i Forskrift om tilskudd for levering av 

husdyrgjødsel fra 2015, 2x-x2, der x er andelen tørrstoff (Lovdata, 2015). Det er antatt en 

tørrstoffandel på 30 % når husdyrgjødsla er separert. Videre er det antatt en driftskostnad for 

separatoren på 700 000 NOK per år, som fordeles på en årlig kapasitet på 30000 tonn 

husdyrgjødsel. Det ble, som for tidligere scenarier, antatt en rente på 5 % og levetid på 15 år. I 

noen områder med lite spredeareal, kan husdyrbønder ha kostnader på 50 kr per tonn (Gitlesen et 

al., 2019), og disse kostnadene kan reduseres ved å levere tørr fraksjon etter separering til et 

biogassanlegg og dermed redusere mengden fosfor i gjødsla som spres på jordene. 
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Figur 5-2 Økonomisk resultat for bonden per tonn husdyrgjødsel separert på gård 

 

Resultatene viser at det for noen gårder sannsynligvis vil være behov for virkemidler for å delta på 

en slik ordning (søyle til venstre i Figur 5-2). Kostnadene knyttet til separering vil kunne reduseres 

dersom en driftsoperatør kan drifte flere separatorer parallelt. En annen avtaleløsning mellom 

anlegget og gården vil også kunne endre økonomiresultatene. Dersom gården per i dag har 

kostnader knyttet til transport av husdyrgjødsel til nærliggende spredearealer, kan løsningen være 

lønnsom på grunn av reduserte transportkostnader (søyle til høyre i Figur 5-2). Dette avhenger av 

hvor mange tonn som transporteres bort og hva som er kostnadene per mengde transportert. Ved 

en eventuell innstramming av krav til spredeareal i gjødselvareforskriften, kan man anta at 

kostnader knyttet til transport til spredeareal vil øke for gårder med manglende spredeareal dersom 

dyreantallet ikke reduseres. 

 

Analyse for to ulike sentraliserte anlegg for behandling av tørrfraksjon vises i Figur 5-3. 

Beregningene av investerings- og driftskostnader er utført basert på en økonomimodell utviklet i 

forskningsprosjektet BioValueChain, der det ble utviklet kostnadsfunksjoner per estimerte mengde 

biogassproduksjon per år (Lyng, 2018, Modahl et al., 2016).  Det er antatt 40% investeringsstøtte 

fra Enova, og modellen baserer seg på grunnlagsdata fra ENOVA-søknader til norske 

biogassanlegg. Det er knyttet stor usikkerhet til disse resultatene, da investerings- og 

driftskostnader i stor grad er avhengig av valgt teknologi. Det understrekes også at disse 

beregningene er utført per mengde levert til biogassanlegget (med 30% tørrstoffinnhold), mens 

resultatene i Figur 5-2 er utført per mengde husdyrgjødsel oppstått på gården. 
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Figur 5-3 Økonomisk resultat for sentralt anlegg per tonn tørrfraksjon til biogassproduksjon 

 

Beregningene viser at det sentraliserte biogassanlegget, med de gitte forutsetningene, går i 

underskudd, men at en kan se en synlig skalaeffekt i investeringskostnadene ved å øke 

kapasiteten til anlegget. Det er en sannsynlighet for at investeringskostnadene er noe overestimert, 

siden anlegget ikke vil ha behov for forbehandling på lik linje med biogassanlegg som behandler 

matavfall, der forbehandlingen ofte inkludere poseåpnere og eliminering av feilsortering. 

 

Resultatene indikerer at det kan være behov for å inkludere substrater som gir anlegget en 

behandlingsinntekt (gate fee), eller eventuelt andre økonomiske virkemidler for å kunne gå i 

overskudd. 
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6 Sammenstilling av de tre alternativene 

6.1 Analyser per tonn husdyrgjødsel oppstått på gården 

Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er et klimatiltak som kan ha effekt i mange ulike sektorer. 

Viktige aspekter som spiller inn er hvor lenge husdyrgjødsla lagres før den behandles i 

biogassanlegget, hva biogassen og bioresten brukes til og hva de erstatter. Resultater for de ulike 

behandlingsalternativene per tonn husdyrgjødsel som oppstår på gården vises i Figur 6-1. 

 

 

Figur 6-1 Oppsummering av resultater av livsløpsanalyse for de ulike behandlingsmåtene for 

husdyrgjødsel 

Resultatene viser at alle biogassalternativene gir betydelige utslippsreduksjoner sammenliknet 

med referansescenariet. Husdyrgjødsel fra storfe har et høyere tørrstoffinnhold og høyere utslipp 

av metan per tonn tørrstoff, og har derfor høyere utslipp i referansescenariet enn gjødsel fra gris. 

Samtidig har gjødsel fra gris et høyere biogassutbytte per tonn tørrstoff fordi kua tar ut mer energi 

fra maten den spiser fordi den er en drøvtygger.  

 

Sambehandlingsalternativet gir de største utslippsreduksjonene per tonn husdyrgjødsel. Dette 

skyldes i stor grad at biogassen oppgraderes til drivstoffkvalitet og antas å erstatte diesel i 

kjøretøy, mens det for gårdsanlegg antas at biogassen generer energi til gården og erstatter 

elektrisitet som i stor grad er fornybar. Det forutsettes også at sambehandlingsanlegg krever dekke 

på lageret for biorest, som er antatt å gi en reduksjon i utslipp av metan fra lageret.  I motsetning til 

separeringsalternativet, forutsettes det at hele mengden husdyrgjødsel går til biogassproduksjon 

som både gir maksimal utslippsreduksjon fra lagring av ubehandlet gjødsel, samtidig som det gir 
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en høyere produksjon av biogass. Biogassanlegg basert på separering antas også å oppgradere 

biogassen til drivstoffkvalitet og erstatte diesel, men mengden biogass som produseres er noe 

lavere fordi noe av biogasspotensialet vil være igjen i den våte fraksjonen. 

 

Resultatene for sambehandlings- og separeringsscenariene er i stor grad avhengig av hvorvidt 

biogassen faktisk erstatter fossilt drivstoff. Det er derfor viktig at det parallelt med et eventuelt 

arbeid med å øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon og å øke biogassproduksjonen 

generelt, også er fokus på å sikre en etterspørsel etter biogass i transportsektoren eller eventuelt 

andre steder den kan bidra til å fase ut fossile energibærere. Etter hvert som transportsektoren blir 

mer og mer fornybart, vil antakelsen om hva biogassen erstatter også kunne endre seg. 

 

Dersom man utelukkende ser på utslipp fra landbrukssektoren og de direkte utslippene av metan 

og lystgass fra gjødselhåndtering, ser bildet noe annerledes ut (Figur 6-2). Her ser man at det er 

mindre forskjeller mellom de ulike alternativene, og at det som i hovedsak spiller inn er hvorvidt det 

er dekke på lageret til bioresten for sambehandlingsanlegg og gårdsanlegg, og hvor mye av 

tørrstoffet som følger den tørre fraksjonen i separeringsalternativet. 

 

Figur 6-2 Direkte klimagassutslipp for referansescenariet og de ulike alternativene for 

biogassproduksjon 

Dette viser at ved å se på landbrukssektoren separert uten å ta hensyn til hele verdikjeden, kan 

man risikere å miste insentiver for å produsere høyverdige produkter på biogassanlegget, ved at 

denne effekten ikke inkluderes i beregningene. I disse beregningene er det brukt 

karakteriseringsfaktorer fra IPCC 2013, og resultatene er derfor ikke sammenliknbare med tall fra 

det nasjonale utslippsregnskapet.  
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6.2 Analyser av årlige mengder husdyrgjødsel 

Det realistiske potensialet for behandling av husdyrgjødsel i biogassanlegg for hvert av de 
analyserte scenariene vises i Figur 6-3. Potensialet tar hensyn til gjødselmengder på hver gård i 
Norge basert på dyretall og begrensninger knyttet til mengde gjødsel produsert, størrelse på 
anlegg og transportavstander. Det er ikke tatt hensyn til lønnsomhet i disse beregningene, siden 
hensikten er å vise det realistiske tekniske potensialet. De tre scenariene utelukker ikke hverandre, 
og det vil være mulig å kombinere de tre scenariene i hvert fylke og å etablere biogassanlegg som 
ikke er omfattet av scenariene analysert i denne rapporten.  
 

 

 

Figur 6-3 Potensielle mengder til biogassproduksjon for de ulike scenariene, og andelen av den 

totale mengden storfe og gris i parentes 

 

Det er viktig å merke seg at mengdene husdyrgjødsel til biogassproduksjon i scenario c (oransje 

søyler) ikke er direkte sammenliknbare med mengdene i scenario a og b (grønne søyler) fordi det 

kun er den tørre fraksjonen etter separering som går til biogassproduksjon i 

separeringsalternativet. Det betyr at vanninnholdet, og dermed biogassutbyttet og de potensielle 

utslippsreduksjonene er vesentlig høyere enn i de to andre scenariene. Dette illustreres i Figur 6-4, 

som presenterer potensiell mengde tørrstoff behandlet per år i hver av scenariene. For 

sambehandlingsscenariet tas det utgangspunkt i matavfallsmengdene i 2030 i begge figurene. 
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Figur 6-4 Potensielle mengder tørrstoff til biogassproduksjon for de ulike scenariene 

 

Analysene viser at mengden matavfall fremover vil bli begrensende for hvor mange 

sambehandlingsanlegg som kan etableres, og dermed hvor mye husdyrgjødsel disse anleggene 

kan behandle. Dette styres også av hvilket blandingsforhold man antar. Potensialet for antall 

gårdsanlegg er også svært avhengig av den nedre grensen for husdyrgjødsel som blir lagt til 

grunn.  

 

På bakgrunn av den estimerte mengden tørrstoff til biogassproduksjon i Figur 6-4, ble de 

potensielle reduksjonene av klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv beregnet for hver av 

alternativene, som vist i Figur 6-5. Resultatene gjelder kun for den mengden husdyrgjødsel som 

går til biogassproduksjon (ikke behandling av matavfallet i sambehandlingsalternativet). 

 

 
 

Figur 6-5 Potensielle utslippsreduksjoner gjennom verdikjeden for de ulike scenariene 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Sambehandling
50/50

Sambehandling
80/20

Gårdsanlegg
minimum 1500

tonn

Gårdsanlegg
minimum 1750

tonn

Gårdsanlegg
minimum 2000

tonn

Tørrfraksjon
etter

separering, 1
gård per bil

Tørrfraksjon
etter

separering, 3
gårder per bil

Tørrfraksjon
etter

separering, 5
gårder per bil

Scenario a Scenario b Scenario c

to
n

n
 tø

rr
st

o
ff

 ti
l b

io
ga

ss
p

ro
d

u
ks

jo
n

-15 630 

-45 138 

-27 988 

-16 406 

-11 140 
-8 471 

-42 494 

-53 051 

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

 -

Sambehandling
50/50

Sambehandling
80/20

Gårdsanlegg
minimum 1500

tonn

Gårdsanlegg
minimum 1750

tonn

Gårdsanlegg
minimum 2000

tonn

Tørrfraksjon
etter

separering, 1
gård per bil

Tørrfraksjon
etter

separering, 3
gårder per bil

Tørrfraksjon
etter

separering, 5
gårder per bil

Scenario a Scenario b Scenario c

to
n

n
 C

O
2.

e
kv

ia
le

n
te

r/
år

 (2
03

0)

Potensiell utslippsreduksjon gjennom verdikjeden for de ulike nasjonale scenariene



Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon    

Del 2: Nasjonale scenarier 
 

© Østfoldforskning   32 

 

Figur 6-6 Potensielle utslippsreduksjoner i landbruket for de ulike scenariene 

 

Det er knyttet en stor usikkerhet til beregning av utslippsreduksjoner knyttet til separering av 

husdyrgjødsel på gården og behandling av tørrfraksjonen i biogassanlegg. Dette gjelder spesielt 

egenskapene til den tørre fraksjonen med tanke på mengde, tørrstoffinnhold og biogassutbytte og 

våtfraksjonen med tanke på nitrogen- og fosforinnhold og lystgassutslipp. Separering av 

husdyrgjødsel er likevel et svært interessant scenario fordi man ved hjelp av et lite antall anlegg (3 

stk) kan oppnå behandling av den samme mengden tørrstoff som ved etablering av 15 

sambehandlingsanlegg som behandler 20% matavfall og 80% husdyrgjødsel. Før det eventuelt 

etableres anlegg som baserer seg på separering av husdyrgjødsel som et klimatiltak, bør det 

gjøres nøyere undersøkelser av hvordan separering påvirker utslipp av metan og lystgass fra våt 

og tørr fraksjon, da det ikke var mulighet til å gå i dybden i disse problemstillingene i dette 

prosjektet. 

 

Det understrekes også at disse beregningene ikke er utført i henhold til National Inventory 

Report/nasjonale utslippsregnskap, da modellene utviklet for å implementere biogassproduksjon 

fra husdyrgjødsel i biogassanlegget ikke var tilgjengelig for prosjektet og bakgrunnsrapporten for 

ikke var ferdigstilt innen prosjektets slutt. 
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7 Diskusjon og konklusjon 

 

Av de tre scenariene som er analysert, er det sambehandling av husdyrgjødsel med matavfall som 

på et generelt nivå ser ut til å være den mest økonomisk lønnsomme løsningen for husdyrbønder. 

Beregningene som er gjort tar utgangspunkt i eksisterende avtaleverk for det ene 

sambehandlingsanlegget for matavfall og husdyrgjødsel som eksisterer per i dag. Avtalen er basert 

på at det er biogassanlegget som dekker kostnader til transport og kostnader knyttet til investering 

av et nytt lager til bioresten gjennom en lagerleie. Samtidig utbetaler husdyrbøndene en andel av 

tilskuddet de mottar per tonn husdyrgjødsel til anlegget. En annen avtaleløsning mellom 

biogassanlegg og leverandør av husdyrgjødsel vil kunne gi helt andre økonomiresultater.  

 

Følgeforskning på det ene sambehandlingsanlegget i Norge for matavfall og husdyrgjødsel viser at 

det er mulig å oppnå økonomisk lønnsomhet (Stensgård et al., 2017). Det er likevel en utfordring 

for husdyrgjødsel som råstoff til biogassproduksjon å konkurrere med mer energirike substrater og 

råstoff som har lavere kostnader knyttet til innsamling. Sentraliserte anlegg har derfor behov for 

bedre insentiver for å vurdere husdyrgjødsel som substrat. 

 

Mengden husdyrgjødsel som kan sambehandles med matavfall og utslippsreduksjonene for å 

sende husdyrgjødsel til sambehandlingsanlegg avhenger av blandingsforholdet mellom de to 

råstoffene og mengden matavfall som utsorteres. Analysene viser at mengden husdyrgjødsel som 

kan behandles i sambehandlingsanlegg med matavfall kan bli begrenset av mengden matavfall 

som utsorteres frem mot 2030. Dersom det oppnås en målsetning om 50% reduksjon av spisbar 

mat, vil dette ha en påvirkning på hvor mye matavfall som potensielt kan sambehandles med 

husdyrgjødsel. Sambehandling med andre råstoff enn matavfall vil kunne redusere disse 

barrierene, men det er ikke gjort detaljerte analyser av andre råstoff i dette prosjektet. 

 

Oppnåelse av landbrukets målsetninger om utslippsreduksjoner ved å basere seg på 

sambehandling av matavfall og husdyrgjødsel, vil medføre at landbruket er avhengig av en annen 

sektor for å oppnå sine mål. Selvkostprinsippet for behandling av matavfall fra husholdningene, 

som sier at behandling av matavfall skal dekke faktiske kostnader knyttet til behandlingen, kan 

representere en barriere. Det er et prinsipielt spørsmål hvorvidt en kan øke renovasjonsgebyret for 

å dekke kostnadene knyttet til å sambehandle matavfall med husdyrgjødsel. På den ene siden kan 

det argumenteres for at det ikke er husholdningene som skal bære disse kostnadene. På den 

andre siden kan sambehandling potensielt gi betydelige utslippsreduksjoner i klimaregnskapet for 

håndtering av matavfallet, bidra til at matavfallet blir til biogjødsel som medfører en gjenvinning av 

næringsstoffer og til å redusere klimagassutslipp fra matproduksjon. 

 

Analysene i denne rapporten og i tidligere studier viser at det kan være utfordrende å oppnå 

lønnsomhet for gårdsanlegg. Det er likevel verdt å merke seg at det er et stort uutnyttet teknisk 

potensial knyttet til å behandle husdyrgjødsel i mindre anlegg. Avhengig av ambisjonsnivået for 

hvor mye av husdyrgjødsla som skal gå til biogassproduksjon, kan en være avhengig av flere 

gårdsanlegg for å oppnå målsetningen. Det vil i så fall være nødvendig med økonomiske 

virkemidler for å oppnå dette. 
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Resultatene i denne rapporten viser at separering av husdyrgjødsel på gården og behandling av 

den tørre fraksjonen i biogassanlegg kan være et lovende alternativ for å gi en betydelig økning i 

mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon, særlig hvis man ser på mengden tørrstoff som 

behandles i biogassanlegg og på reduksjoner av klimagassutslipp fra lagring av husdyrgjødsel. 

Økonomiberegningene viste at det kan bli utfordrende for et anlegg å kun basere seg på å 

behandle separert husdyrgjødsel. En kombinasjon av sambehandling med matavfall eller eventuelt 

andre substrater vil kunne gi bedre økonomiske forutsetninger, både fordi investerings- og 

driftskostnadene fordeles mellom råstoffene og fordi matavfall og andre substrater kan gi inntekter i 

form av behandlingskostnader. Det er per i dag begrenset med erfaringer med separering av 

husdyrgjødsel, og det bør derfor innhentes mer kunnskap om mengdene og egenskapene til våt og 

tørr fraksjon (næringsinnhold, tørrstoffinnhold og biogassutbytte) og klimagassutslippene fra 

lagring av våtfraksjon. Det anbefales derfor at dette undersøkes nærmere før en eventuelt legger til 

rette for å etablere slike anlegg. 

 

De tre scenariene som er analysert i rapporten har alle sine styrker og svakheter. For å oppnå en 

økt andel husdyrgjødsel til biogassproduksjon og målsetningene om utslippsreduksjoner i 

landbruket og nasjonalt, vil det være naturlig å velge en kombinasjon av disse scenariene, og å 

utvikle helt nye typer verdikjeder som ikke er beskrevet i denne rapporten. 

 

Rapporten illustrerer at de ulike regionene i Norge har ulike forutsetninger for biogassproduksjon 

med tanke på råstoffgrunnlag. Det kan derfor være svært nyttig å utvikle regionale planer for 

utnyttelse av ressursene, god utnyttelse av biogassen og ikke minst bioresten. Fordi matavfall har 

lavere vanninnhold og høyere biogassutbytte, vil det for eksempel i de fleste tilfeller være mer 

hensiktsmessig miljømessig og økonomisk å transportere matavfallet over lengre avstander enn 

husdyrgjødsla. 

 

Beregning av økonomiske forutsetninger og utslippsreduksjoner på et overordnet, nasjonalt nivå er 

utfordrende fordi det må defineres en rekke forutsetninger og velges et datagrunnlag som er mest 

mulig representativt på et nasjonalt nivå. Beregningene vil dermed ikke nødvendigvis være 

gjeldene for hver gård og må sees på som estimater som gir et overordnet bilde. For eksempel vil 

utslippsreduksjonene fra lagring avhenge av lagringstiden til husdyrgjødsla, og det er derfor viktig å 

utvikle verdikjedene slik at lagringstiden før biogassproduksjon er så kort som mulig. 

 

 



Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon    

Del 2: Nasjonale scenarier 
 

© Østfoldforskning   35 

8 Referanser 

ELDBY, H. 2019. Kartlegging av eksisterende og planlagte biogassanlegg og bruk av 
husdyrgjødsel. Notat.: AgriAnalyse. 

GITLESEN, S., LYNG, K.-A., CALLEWAERT, P. & KRØVEL, A. V. 2019. 
Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren. 
Sluttrapport kvalifiseringsprosjekt - RFFVEST. RAPPORT 5 - 2019 NORCE Miljø og 
Østfoldforskning 

HUSEIERNES LANDSFORBUND 2015. Kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. 
IPCC 2013. Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I contribution to 

the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
http://www.climatechange2013.org. 

ISAKOVA, I., VOSS, K., VANDENBUSSCHE, V. & MORKEN, J. 2019. Ressursgrunnlaget for 
produksjon av biogass i Norge i 2030. Sammenfatning av kunnskap og oppdaterte 
analyser. Carbon Limits. 

LANDBRUKS OG MATDEPARTEMENTET 2008. Meld. St. nr. 39 (2008-2019) Melding til 
Stortinget. Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen. 

LANDBRUKSDIREKTORATET 2019a. GIS-kartlegging av gårder i 18 km radius til hver gård, 
oversendt av Irina Ålund i Landbruksdirektoratet. 

LANDBRUKSDIREKTORATET 2019b. Produksjons- og avfaløsertilskudd til jordbruksforetak - 
søknadsomgang 2019 https://data.norge.no/data/landbruksdirektoratet/produksjons-og-
avl%C3%B8sertilskudd-til-jordbruksforetak-%E2%80%93-s%C3%B8knadsomgang-2019. 

LOVDATA 2015. Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. 
LYNG, K.-A. 2018. Reduction of environmental impacts through optimisation of biogas value 

chains. Drivers, barriers and policy development. PhD thesis 2018:6, Norwegian University 
of Life Sciences. 

LYNG, K.-A., BJERKESTRAND, M., STENSGÅRD, A. E., CALLEWAERT, P. & HANSSEN, O. J. 
2018a. Optimising Anaerobic Digestion of Manure Resources at a Regional Level. 
Sustainability, 10, 286. 

LYNG, K.-A., CALLEWAERT, P. & PRESTRUD, K. 2019a. Kunnskapsgrunnlag for nasjonal 
strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Del 1: Råstoffgrunnlag, gjødselbehov og 
synergier mellom sektorer. 

LYNG, K.-A., MODAHL, I. S., MØLLER, H., MORKEN, J., BRISEID, T. & HANSSEN, O. J. 2015. 
The BioValueChain model: a Norwegian model for calculating environmental impacts of 
biogas value chains. The International Journal of Life Cycle Assessment, 20, 490-502. 

LYNG, K.-A., PRESTRUD, K. & STENSGÅRD, A. E. 2019b. Evaluering av pilotordning for tilskudd 
til husdyrgjødsel til biogassproduksjon. OR 04.10. Østfoldforskning AS, Fredrikstad. 
https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=2491. 

LYNG, K.-A., STENSGÅRD, A. E., HANSSEN, O. J. & MODAHL, I. S. 2018b. Relation between 
greenhouse gas emissions and economic profit for different configurations of biogas value 
chains: A case study on different levels of sector integration. Journal of Cleaner Production, 
182, 737-745. 

MILJØSTATUS. 2019. Miljøstatus - Klimagassutslipp fra jordbruk [Online]. Available: 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-
klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/ [Accessed]. 

MODAHL, I. S., LYNG, K.-A., STENSGÅRD, A., SAXEGÅRD, S., HANSSEN, O. J., MØLLER, H., 
MORKEN, J., BRISEID, T. & SØRBY, I. 2016. Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra 
ku, gris og fjørfe. Status 2016 (fase IV) for miljønytte for den norske biogassmodellen 
BioValueChain. OR 34.16. Østfoldforskning AS. 
https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=1987. 

http://www.climatechange2013.org/
https://data.norge.no/data/landbruksdirektoratet/produksjons-og-avl%C3%B8sertilskudd-til-jordbruksforetak-%E2%80%93-s%C3%B8knadsomgang-2019
https://data.norge.no/data/landbruksdirektoratet/produksjons-og-avl%C3%B8sertilskudd-til-jordbruksforetak-%E2%80%93-s%C3%B8knadsomgang-2019
https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=2491
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/
https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=1987


Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon    

Del 2: Nasjonale scenarier 
 

© Østfoldforskning   36 

PETTERSEN, I., GRØNLUND, A., STENSGÅRD, A. & WALLAND, F. 2017. 
Klimatiltak i norsk jordbruk og matsektor  Kostnadsanalyse av fem tiltak.  NIBIO 
rapport, VOL. 3, nr. 2, 2017. 

STENSGÅRD, A. E., SAXEGÅRD, S., LYNG, K.-A. & HANSSEN, O. J. 2017. Følgeforskning: Den 
Magiske Fabrikken. Miljø- og økonomianalyse (åpen versjon). 

TEKNISK ARBEIDSGRUPPE 2018. Rapport fra teknisk arbeidsgruppe – Jordbruk og klima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


