
Oljen som inspirasjon for bioøkonomien 



Agenda 

• Hva har vi gjort i prosjektet 
• Hvorfor har vi gjort dette? 
• Funn 
• Anbefalinger 



Hva: Fossilfritt landbruk innen 2030 

• Overgang mot bioøkonomi, samspill mellom 
industri og energi 

• Innspill til hvordan legge til rette for 
næringsomstilling der landbruk, industri og 
energi sees i sammenheng 

• Drøfte strategiske tiltak og virkemidler som 
stimulerer til framvekst av bioøkonomien 
 
 



Bioøkonomi fra Forskningsrådet 



Hvorfor: FNs klimapanel og norsk 
selvforsyning 

 



Landbruk kan levere innsatsfaktorer  



Funn fra prosjektet 

 



Oljeselskap fungerte som 
sammenkoblings-

organisasjon for sektoren 



Det tok flere tiår før investeringer i 
oljevirksomhet gav avkastning 
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grønne sertifikater innebærer risiko for 

investorer i fornybar energi 



Oppsummering forskjeller fornybar / 
petroleumssektor 

Fossil energi Tiltak  Fornybar energi 
Havrettstraktaten Eiendomsrett Eiendomsrett til arealet 

Konsesjon på tildeling av lete- og 
utvinningsblokker 

Konsesjonsregler 
Konsesjon gjennom energiloven, plan- 

og bygningsloven, 
industrikonsesjonsloven mv.  

Petroleumsskatteloven Skatteregler Naturressursskatt 

Oljeråd, Oljedirektorat Byråkrati NVE 

Teknologiavtaler (konsesjonsvilkår) Teknologisk utvikling Noen enkeltavtaler 
Mange ulike konsulentselskaper har 

orientert seg inn mot petroleumssektoren 
Konsulentvirksomhet 

Noen selskaper har orientert seg inn 
mot fornybarsektoren 

Teknologisk orienterte studier 
(universitet/næringsliv) 

FoU Noen enkeltstående tilfeller 

Avtaler gjennom blant annet 
konsesjonsregelverket om deling av 

fortjenesten mellom offentlig og privat sektor, 
mellom nasjonale og internasjonale investorer 

Tilgang på kapital 

Utover konsesjonskrav for vannkraft 
om 2/3 offentlig eierskap ingen spesielle 
regler, kun de generelle som gjelder for 
alt næringsliv 

Petroleum unntatt fra EØS-avtalen, men 
kommer under de generelle bestemmelsene i 

loven vedrørende konkurranseregler, de fire 
friheter, statsstøtteregler, mv.  

EØS-avtalen 
Jordbruk og skogbruk er utenfor EØS, 

men ikke produksjon og salg av energi 



EØS-avtalen 
 





Hva kan landbruket gjøre? 

 



Landbruket kan bidra – men det er 
viktig at landbruket er proaktive for å  

forme forslag til tiltak og løsninger 
• EU 2020 – mer fornybar energi og energieffektivisering, 

mindre utslipp av drivhussgasser 
 

• Klimakur 2020 – tiltaksanalyse fra Klif (nå Miljødirektoratet), 
med egen analyse for landbruket 
 

• Men: "Klimakur sin analyse kan omfatte tiltak som strider 
med landbruks- og matpolitikken" (Klif 2010:12)  
 



Lavkarbon teknologi – ikke alt vil være 
effektive løsninger 

• Elektrisk traktor – foreløpig 
verken kommersielt eller 
bedret funksjonalitet  

• Videre: fossile utslipp fra 
maskiner utgjør en liten andel 
av landbrukets utslipp 
 

• Utnytte eksisterende 
infrastruktur med justeringer 
– Biogassreaktor (HiT/Tel-Tek) 
– Dynamisk energilagring (Gether) 

 
 
 
 



Mange spredte instrument og tiltak tilpasset 
landbruket – koordinering vil kunne styrke 

implementering og effekt 
• En rekke politiske instrument og tiltak (økonomiske, 

regulative, informative) som støtter opp om en 
overgang til lavkarbone løsninger 

• For landbrukssektoren er instrument og tiltak spredte 
• Koordinering av disse, for eksempel under en 

biøokonomistrategi, vil kunne styrke både 
implementering og effekt av disse 
 
 
 
 

Innovasjon Norge 
Bioraffineringsprogrammet, 

Bioeenergiprogrammet, 
Miljøteknologiordningen, 

Biogassstrategien, tilskudd til 
regional utvikling, nasjonale 
tiltak for regional utvikling 

Landbruksdirektoratet 
Levering av husdyrsgjødsel til biogassanlegg 

Enova 
Energifondet 

Landbruks og matdepartementet 
Klima- og miljøprogram 

Norges Forskningsråd 
Skattefunn, virkemiddel for regional FoU og 

innovasjon, brukerstyr innovasjonsarena, FORNY 
2020, BioNær, Muliggjørende teknologier, 
EnergiX, Forskningssenter for miljøvennlig 

energi, Miljøforsk, Klimaforsk 



Anbefalinger 
• Kraftsamle innsatsen mot et felles mål! 
• Det eksisterer en rekke FoU program/tiltak som kan brukes for 

å styrke lavkarbon næringsutvikling i landbrukssektoren! 
• Bioøkonomistrategien vil kunne virke samlende, og konkrete 

tiltak gjennom Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og 
Enova rettet inn mot bioøkonomi, og på tvers av sektorer, vil 
kunne underbygge dette 

• Lokal forankring avgjørende - nasjonale tiltak må underbygges 
med aktiv dialog med fylkeskommune og kommune 

• Mulighetsrommet i eksisterende politiske rammeverk, slik 
som EØS avtalen, bør vurderes  opp mot de lavkarbone 
politiske målsetninger 
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