
 

 

Referat første møte Biogass og -gjødselforum Vestland 13. februar 2020 

09:00 – 14:00 i Media City, Bergen 

Til stede: 

Jon Grønsberg, IHM 

Geir Totland, Hordaland Bondelag 

Åge Bremer, Innovasjon Norge 

Bastian Hoffmann, Fylkesmannen i Vestland 

Erlend Ragnvaldsen, BIR Avfallsenergi AS 

Lene Pilskog, Sunnhordland Naturgass 

Zeben Putnam, Lindum AS 

Hilde Uppstad, Rogaland fylkeskommune 

Mari Aker, NLR Vest 

Arnfinn Førsund, Lindum AS 

Nelson Rojas, SNG AS 

Ole-Andreas Smette, Innovasjon Norge 

Kristine Akervold, Bergen kommune 

Jakin Halvorsen, Bergen Biogass 

 

Påmeldt, men forhindret i å møte: 

Jon Larsgard, Ullensvang kommune 

Kari Mostad, Voss herad 

Espen Elstad, ØyVAR 

Dagny, Alvik SIMAS IKS 

Truls Hansen Folkestad, Sunnfjord kommune 

Inge Bent Arnestad, NOMIL 

Program og linker til presentasjoner: 

1. Velkommen 

2. Introduksjonsrunde 

3. Biogass og muligheter i Vestland fylke, Tord Araldsen (Indre Hordaland Miljøverk IKS) 

4. Landbrukets klimamål og biogassens relevans, Geir Totland (Hordaland Bondelag) 

5. Om prosjektet biogass på Voss, Mari Aker (Norsk Landbruksrådgivning) 

6. Om Bergen kommune sitt biogassanlegg, Kristine Akervold (Bergen kommune) 

7. Biogass på Stord med fiskeslam og husdyrgjødsel, Lene Pilskog (Sunnhordaland Naturgass) 

8. Felles diskusjon 

Presentasjonene kan lastes ned på www.bigoassvestland.no 

  

http://www.bigoassvestland.no/


 
 

Oppsummering fra felles diskusjon: 

I slutten av sitt innlegg, foreslo Lene Pilskog å opprette et bransjenettverk for biogass i regionen med 

navnet «Biogass i Vestland 2030». Målet med et slikt nettverk er å samarbeide om: 

1. Innovasjon, teknologiutvikling og FoU 

2. Fakta, kommunikasjon og rammevilkår 

3. Tilbud og etterspørsel 

4. Samhandlingsmodeller og forretningsmodeller 

Innovasjon Norge kan tildele midler til å støtte startfasen av et slikt bransjenettverk/klynge, men Åge 

Bremer påpekte at bransjen fremdeles er i en litt for tidlig fase. Et mindre formalisert kontaktforum 

kan ha som ett av sine mål å opprette et bransjenettverk på sikt. 

Det ble foreslått følgende roller for et kontaktforum: 

- Et kontaktforum bør formidle fakta om biogass og biogjødsel 

- Bør invitere til diskusjon og samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom ulike sektorer 

- Bør jobbe politisk for å posisjonere biogass 

- Kan organisere felles prosjekter, f.eks. informasjonsmateriale; modeller for samarbeid med 

landbruk; og kommersialisering av bruk av biogjødsel 

Videre ble det påpekt at et kontaktforum i Vestland fylke må jobbe nasjonalt. Eksempelvis kan det bli 

vanskelig å omsette biogassen dersom store anlegg på Østlandet ikke får avsetning på gassen i sin 

region. For bruk av biogjødsel bør en fokusere mer på egen region. 

En umiddelbar oppgave for kontaktforumet er å svare på følgende spørsmål: Hvorfor stopper så 

mange biogassprosjekter i regionen med forstudier? Hva er de viktigste barrierene og hva skal til 

for å ta prosjektene videre? Dette tas opp i neste møte, i tillegg til hvordan kontaktforumet skal 

organiseres og finansieres. 

Det var flere aktører som var interessert i å delta, men ikke hadde mulighet til å møte fysisk og ba om 

å koble seg på videomøte. Dette var dessverre ikke tilpasset denne gangen, men skal ordnes til neste 

møte. 

 

 


