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Bio- og solenergi i landbruket
Gården som produsent, bruker 

og leverandør av fornybar energi
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Målgruppene er

landbruksnæringen, miljø- og energi-

sektoren, FoU-sektoren, elever, studenter, 

myndigheter og allmenheten.

Virksomheten omfatter

▪ Kurs, undervisning, øvelser 

▪ Rådgiving, prosjektering og konsulenttjenester 

▪ Forsknings- og utviklingsprosjekter

▪ Guidede turer/ omvisninger og

demonstrasjoner 

▪ Produksjon av informasjonsmateriell, fagbøker m.v. 

▪ Hovedkontor for stiftelsen Energy Farm International

▪ Produksjon, foredling og bruk av  bioenergi og solenergi

….Nær fossilfri drift i 30 år

Eidsalm gård - 2760 Brandbu – Norge  tlf +4761336090
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1. Pilskog for rensing av gårdens gråvann 

2. Forsøksfelt for oljevekster 

3. Skogsmaskiner og terrengtransport av virke.

4. Produksjon, lagring og transport av skogsflis

5. Vedproduksjon

6. Tørking og lagring av biobrensler 

7. Tørkeanlegg for korn, oljefrø, erter mm 

8. Biobrenselanlegg og flissilo

9. Solvarmeanlegg for varmluft og varmtvann

10. Våningshus med flisfyrt sentralvarme

11. Oljepressing og biodrivstoff. Vedovner, pelletskaminer etc.

12. Biodrivstoffdrevne kjøretøyer 

13. Kurs og seminarlokaler. Kontorer, studierom og fagbibliotek 

14. Energistien

15. Biogassanlegg for varme- og el-produksjon

16. Temautstillingen Bioenergi – miljø, teknikk og marked

17. Drivhuset med møte- og seminarrom i det grønne.



Temaer:
Gården som produsent, bruker og leverandør 
av fornybar energi

Landbrukets og gårdens energiressurser 
▪ beregning av disse
▪ hvordan utnytte dem
▪ utvikling av en bioressursplan for gården
▪ energi- og klimaplanlegging for gårder

Gårdens behov for varme, kraft og kjøling 
- hvordan dekke dette med bio- og solenergi

Kort gjennomgang av teknologier tilpasset et gårdsbruk:
▪ Biovarme
▪ Biokraft
▪ Biogass
▪ Solkraft
▪ Solvarme
▪ Biodrivstoff 

Eksempler på løsninger for våningshus, driftsbygninger, tørkeanlegg og maskiner

Finansiering og tilskuddsordninger

Videre rådgiving



De fornybare energikildene 

i det globale og europeiske 

bildet



Global energibruk



Biomassegrunnlaget globalt

 Årlig global biomasse-tilvekst 

tilsvarer 7 ganger verdens 

totale energibruk

 Av dette utnyttes ca. 2% 

energi. Dette tilsvarer ca. 
14000 TWh, eller ca 14 % av 

verdens energibruk

 De øvrige 5% benyttes til mat, 

fôr, industriråstoff 
(tømmer,bomull m.m.)



Net Zero by 2050 - A Roadmap for the 

Global Energy Sector



Energibruk iflg. EUROSTAT 2021 
ca. 60% av den fornybare er bioenergi

Energibruk iflg. EUROSTAT 2021 
ca. 60% av den fornybare er bioenergi



Energibruk i Norge

Kilde: SSB 2020



Bioenergiscenarier for Norge
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Landbrukets og gårdens energiressurser 

-beregning av disse

-hvordan utnytte dem

-utvikling av en ressursplan for gården

Gården som produsent, 

bruker og leverandør 

av fornybar energi
Overblikk over muligheter og begrensninger



Viktig å få oversikt over  
fordelingen mellom varme- og 

kraftbehovet på gården.

Varmebehovet utgjør oftest 3-4 x mer enn kraftspesifikt forbruk.

Hovedfokus bør derfor være hvordan dekke varmebehovet med 
egen energi. Gir størst reduksjon i samlet strømregning.



Vi kan utarbeide en energi- og klimaplan 

med tiltaksliste for din gård



Fra biomasse til nyttbar energi

            Bruksområde 
Ressurser       Omforming  Nyttbar energi   og motor- 
            teknologi 

 
 

Biomasse fra 

jordbruk, 

husdyrhold og 

agroindustri 

Biomasse 

fra salt-og 

ferskvann 

Termokjemisk: 

Karbonisering 

Pyrolyse 

Gassifisering 

mm 

Biologisk: 

Fermentering 

Råtning 

mm 

Faste 

biobrensler 

Biogass 

Biohydrogen 

Flytende 

Bioalkoholer 

Biodiesel 

Pyrolyseolje 

 

Varme og 

kraft 

Drivstoff   

- ren 

- innblanding 

Brensel

-celle 

Mekanisk: 

Pressing 

Biomasse fra 

skogbruk  

og skogindustri 

Biomasse 

fra 

mennesker 

Kraft 



Verdiskaping i kjeden fra biobrensel til varme rom

Råstoff Brenselproduksjon Varmeproduksjon

= Varmeprodusentens

kapital- og arbeidsinntekt som andel av

den totale varmeprisen

10             20             30           40           50          60 øre/kWh

Varmepris

Biovarme-produsenten, brukeren og 

leverandøren 



Produksjon, høsting og 

lagring av biobrensel



18 Biomasse fra skogen – hva kan vi bruke den til? 

Kilde: Nobio



Produksjon av biovarme 

Fra stubbe til varme rom



Gode logistikkløsninger er viktig for å oppnå god økonomi!

Skogsflis-logistikk



Naturlig tørking av virke

 Luftige og solrike plasser er godt egnet for naturlig tørking.

 Etablering av tømmerlunna i april/mai, tildekking med GROT-
papp før høstregnet begynner.



Kunstig tørking og lagring av flis

 Bruk av solenergi som 
varmekilde i kjørbar 
plantørke: 3- 4 øre/kWh inkl
strøm til vifte

 Flis lagres i opptil 2 meters 
høyde, etter 4-5 solrike 
dager er fuktigheten < 20 %

 Bruk må vurderes i forhold 
til kvalitetskrav. Tørka kan 
også fungere som et 
mellomlager.



Brennverdi for biobrensler
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Teknisk/økonomisk

kalkyle for biovarme



Tømmerpriser her i området  høsten 2022: 
(de er høyere ved svenskegrensa og lavere i vest/nord):

Massevirke gran: 370 kr/fm3
Biovirke                             300 kr/fm3
Tørrgran: 300 kr/fm3
Heltre ved bilveg: 70-80 kr/lm3
GROT ved bilveg: 50-60 kr/lm3



Eksempel: Beregning av brenselkostnad skogsflis 

(medium skala leveranse)
Kostnadstype Kostnad Merknad

Innkjøpt energivirke 300 kr/fm3

Vegtransport 70 kr/fm3

Flishogging 100 kr/fm3 FM ca. 40 %

Terminal 50 kr/fm3 Flislager på 200 lm3

Sum flisproduksjon 520 kr/fm3
2000 kWh/fm3 eller

800 kWh/lm3

Transport til 

varmesentral
70 kr/fm3

Skogsflis levert 

varmesentral

590 kr/fm3

240 kr/lm3

= 29,5 øre/kWh

+ tap ved forbrenning 

+fortjeneste



Investeringer Sum

50kW flisfyringsanlegg 350 000 kr

Montering i fyrrom (rør og el, pipe, elkolber) 170 000 kr

Diverse 80 000 kr

Sum investeringer 600 000 kr

Investeringsstøtte Innovasjon Norge (25 %) -150 000 kr

Kapitalbehov 450 000 kr

Eksempel: Investeringer
* Fyrrom i eksisterende bygning



Beregning av varmekostnad med skogsflis

Årlige kostnader Beløp kr/kWh

Kapitalkostnader 45 000 0,34   Etter tilskudd.

Driftskostnader 8 000 0,06

Flis, etter forbrenning 43 000 0,33

Spisslast, el 8 500 0,06

Sum varmekost 104 500   0,79



Gårdsanlegg      50-500 kW



Kombinert varme- og 

kraftproduksjon 

(CHP-anlegg) 

basert på fast biobrensel



 Gassifisering av trevirke  - produksjon av 

gengass/syntesegass/vedgass (ek.s Volter)

 Kraft/varme-fra biogass

 Kraft/varme basert på dampgenerering

 Kraft/varme basert på vamtvann (eks.Spanner)

Kraftandelen vil med disse systemene variere fra 10-35% 

Biokraft vil ha en produksjonskost på 100-150 øre/kWh,   

dvs. høyere kost enn biovarme

Kombinert varme- og kraftproduksjon 

basert på fast biobrensel kan baseres på



Eksempel på kombinert varme- og kraftproduksjon (CHP-anlegg)
 Kraftvarmeverk er et anlegg som produserer 

kraftvarme. Primært produseres strøm der markedet 
ønsker dette, og overskuddsvarmen går til lokalt 
varmeforbruk. Ideelt sett bør både kraft- og 
varmepotensialet utnyttes fullt ut. 

 Slike anlegg benevnes ofte som CHP (Combined
Heat and Power) og prosessen kalles kogenerasjon
(cogeneration). 

 Norges første småskala gassifiseringsanlegg
ble satt i drift på Høgskolen i Hedmark  i 2016 
basert på et CHP-anlegg fra Volter. Flis blir 
varmet opp til en meget høy temperatur uten 
å tilføre tilstrekkelig oksygen for fullstendig 
forbrenning. Dette gir en energirik gass 
(syntesegass) som kjøles ned og renses 
gjennom filtre. Gassen sendes deretter til en 
forbrenningsmotor som er koplet direkte på en 
el-motor/generator. Generatoren avgir opp 
mot 40 kW 400 VAC og rundt 100 kW termisk 
varme.



Biogass fra landbruket



Biogass fra husdyr

Gris: 60 - 180 kWh per tonn gjødsel 



Muligheter for bruk av husdyrgjødsel til 
biogassproduksjon

 Biogass oppstår når organisk 

materiale råtner, og er en gass 

som kan brukes til å generere 

strøm og varme eller som drivstoff 

i kjøretøy

 Biogass fra husdyrgjødsel er en av 

de enklest tilgjengelige tiltakene 

for å redusere klimagassutslipp i 

landbruket

 Tilskuddsordninger for 

egenproduksjon eller levering

 Lønnsomhetsgrense ved omkring 

4000 m3 storfemøkk per år

Gårdsanlegg 100 melkekyr:

 100 melkekyr gir opp mot maks melkekvote 
i Norge på 900.000 liter melk

 Årlig gjødselproduksjon inkl strø og spillvann 
utgjør 2.558 m3

 Dette vil gi rundt 39.000 m3 biogass som 
tilsvarer 383.199 kWt med en tradisjonell 
CSTR-reaktor.

 Ved bruk av en CHP-enhet vil man ved en 
utnyttingsgrad på 35% kunne hente ut 134 
120 kWt elektrisitet. Resterende 
energimengde vil gå over i varmeenergi.

 90 793 kWt kreves for å varme opp 
substratet til biogassreaktoren.

Kilde: Diplomoppgave 2019



Eksempel på biogassproduksjon  fra husdyr



Solenergi i landbruket

Utgangspunkt:
• Store, sørvendte og skyggefrie takflater på driftsbygninger 

• Større anlegg gir lavere kostnader per produserte kWh enn
mindre anlegg 

• Mange gårdsbruk har stort energibehov også i sommerhalvåret

• Lavere og mer forutsigbare energikostnader 

• Bidra til å nå delmålet i Landbrukets Klimaplan om fossilfri
oppvarming

• Flere gårdsbruk har varme- og kraftbehov hvor
kombinasjon med solenergi er spesielt godt egnet 



Solenergi
Max nyttbar effekt 700 W/m2 

Solfanger (varme) vil kunne produsere netto  300-500 W/m2

Solceller (kraft) vil kunne produsere netto       150-200 W/m2  

Solcelleanlegg eks. Lerhol gård, Vang i Valdres
-137 m2 solcelletak vil levere ca 22.000 kWh per år 

-165 kWh/m2 og år eller 197 W/m2 i gjennomsnitt

- Investering kr 220.000  eller kr 9,80/kWh 

- Energipris kr 1,39/kWh eks. tilskudd. Etter 35% tilskudd  90 øre/kWh



Beregning av solcelleanlegg på 250 m2

www.solkart.no 



Hvilke behov kan solvarme bidra med å dekke innen 
landbruket?

Eksempler på varmebehov

• Oppvarming av driftsbygninger og våningshus

• Varmtvannsforbruk i forbindelse med dyrehold 

• Ulike tørkeprosesser

• Dyrehold – stort varmeforbruk for å redusere fukt 

• Oppvarming av drivhus 

Hvordan dekkes varmebehovene i dag?  

• Fossile energikilder 

• Biomasse

• Elektrisitet

Kilde: Inaventa Solar



Solenergiens andel av  totalt årlig varmebehov 

til tappevann og romvarme i en bolig, kan under våre forhold være :

Inntil 30%



Solfangertaket på Energigården

300m2 solfanger av takstein gir 90 kW varmluft 

på dagtid i sommermånedene



På Energigården dekker SOLENERGI: 
ca. 40% av energibehovet til varmt tappevann

ca.   5% av romvarmebehovet 

ca. 70% av energibehovet til tørking av korn, flis og høy

ca. 20% av totalt termisk energibehov



Solfølgertårn – alternativ for solceller på 

tak

Solfølgertårn fra Suntrac Nordic AS



Prinsippskisse kombianlegg, rom og tappevann

Kilde: Inaventa Solar



Sjekkliste for solceller

1. Tåler taket ditt vekten av solcellene? Regn 25 til 30 kg/m2 for et ballastert 

solcelleanlegg

2. Holder taket like lenge som solcellene? Husk at solcellenes levetid er minimum 25 

år.

3. Er den elektrotekniske infrastrukturen klar? Solcellene må ha en egen kurs. El-

anlegget må kunne ta imot solstrømmen.

4. Vil solcelleanlegget være tilstrekkelig lønnsomt? Det mest lønnsomme er å bruke 

solstrømmen selv. For salg til nettet er det vanlig å regne ….. 40–50 øre/kWh.

5. Krysser du en konsesjonsgrense? Bikker overskuddskraften 100 kW, kan det lønne 

seg å strupe toppene om sommeren.

6. Kan solceller kombineres med andre tiltak? Enøk-tiltak kan gjøre at du får mer ut av 

solcellene.

7. Hvor effektive solceller ønsker du? De dyreste solcellepanelene er ikke alltid verdt 

prisen.

8. Hvordan skal taket se ut? Har du et eksponert tak eller verneverdig bygg, er det 

viktig å tenke gjennom solcellenes estetiske uttrykk.

9. Hvor skal vekselretteren stå? Omformeren har godt av å stå ute (men den må det 

ikke).

10. Hvilke fasiliteter kan du tilby installatørene? Installatørene vil blant annet trenge 

lagringsplass for solceller og utstyr.
Kilde: Teknisk Ukeblad



BioKjøling
Bruk av biovarme eller 

spillvarme til 

kjøleproduksjon



Prosessen for væskekjøling i både en 
konvensjonell væskekjøler og en absorpsjons-
væskekjøler er ganske like, begge 
alternativene produserer kaldt vann ved hjelp 
av fordampning og kondensering av et 
kjølemedium ved forskjellige trykk i 
prosessen. 

I en konvensjonell væskekjøler brukes det 
mekanikk til å komprimere og transportere 
kjølemediet, men i en absorpsjons-
væskekjøler er det en termo-kjemisk prosess 
med litium bromid og vann for å skape 
trykkforskjell i stedet for en mekanisk 
kompresjon.

I en konvensjonell væskekjøler skjer 
komprimeringen ved å bruke elektrisitet som 
energikilde for å drive kompressoren.
En absorpsjons-væskekjøler bruker varme, 
vanligvis i form av damp, varmtvann eller 
direkte varme fra naturgass.

Væskekjøling: Funksjon, hvordan fungerer det?



Hovedkomponenter ved installasjon

av væskekjøler, et ABS-aggregat

Absorpsjons-

væskekjøler

Tørrkjøler

Ventilasjons-
Aggregat m.m.

Varme VVX

70 – 95oC

27 – 32oC

6,5 – 9,5
o
C



Ventilasjon av husdyrrom

med varmegjenvinning



Ventilasjon av husdyrrom med 

varmegjenvinning

Varmeveksler for husdyrrom krever riktig material- og utstyrsvalg for å 

unngå korrosjon og støvtetting.

Varm, støvete luft kommer fra fjøsen. Den filtreres og avgir varme til 

den kalde utelufta som hentes inn. 

Varmevekslere kan redusere energiforbruket med opptil 80%.

Illustrasjon: Big Dutchman



Biodrivstoff i landbruket
2G HVO Biodiesel koster i dag ca kr 24/liter eks mva.

1G RME Biodiesel koster ca 18 kr/l – ubetydelig merkostnad, men 

mer begrenset bruksområde

Merkostnaden for gårdbrukeren vil fort bli 4-8 kr/l. Vil tilsvare 5-10 

kr/m3  tømmer avvirket, som eksempel.



Oppgitt netto reduksjon av klimagassutslipp for de

ulike biodrivstoffene sammenlignet med fossilt drivstoff:

 Biodiesel (HVO) = 60-90 % reduksjon.

 Bioetanol ED95  bioetanol for dieselmotorer = 70-90 % 
reduksjon.

 Biogass 100 % CBG (Compressed BioGas) = 70-90 % 
reduksjon.

 Bio-el –opprinnelsesmerket biokraft = 70-80 % reduksjon 
(ikke rein biomasse som råstoff)



Elkraft eller flytende 

drivstoff 

til traktoren?

Viktig å skille 

lette fra tunge oppgaver: 



Støtteordninger og            

finansiering



Ordninger for å finansiere fornybar energi

• Innovasjon Norge

• Enova

• Landbruksdirektoratet

• Banker

• Andree



Innvovasjon Norge støtter

• Anlegg for varmesalg

• Gårdsvarmeanlegg

• Veksthus

• Biogass

• Lager og tørker for flis

• Solenergianlegg

• Forstudier/forprosjekter

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-
landbruket/fornybar-energi-i-landbruket/ 



Gårdsvarmeanlegg -Næring

Krav/begrensninger/støtte
Landbruksareal > 100 daa

Må dok avgiftspliktig omsetning over 

kr 50 000 pr år 

35 % tilskudd og maks kr 1 000 000 pr eiendom/søker. 

Fullstendig investeringssøknad–

Lønnsomhet må dokumenteres

Hva omfattes:
Fyrhus, varmeanlegg, lager, distribusjon til  landbruksbygg 
og boliger, varmegjenvinnings- og 
solvarme/solcelleeanlegg

Hva omfattes ikke:
Utstyr for brenselproduksjon,transport og brukt utstyr



Anlegg for varmesalg

Hva omfattes:

 Komplett varmeanlegg

 Varmenett, kundesentral

 Nødvendig lager, prosjektering, 

byggeledelse

Hva omfattes ikke:

 Utstyr til brenselsproduksjon og  transport

Støtte til investering:

Max 6 MW innfyrt effekt på fyrkjele

Det gis inntil 45 % tilskudd, maks

Kr 10 000 000.

Landbrukets eierskap, min 50 %



Solenergi – hva krever Innovasjon 
Norge?

 Krav om en internrente* på minimum 4 % før 

tilskudd fra Innovasjon Norge.

 Støtte kan ytes med inntil 35 % av godkjente 

kostnader, normalt ligger støtten på 20-25 % 

 Levetid er basert på 25 år selv om det fortsatt 

kan produsere strøm etter dette.

 Det beregnes et effekttap normalt vil tapet 

være 15-20 % i perioden, og vi legger ofte til 

grunn en gjennomsnittlig produksjon på ca. 

90 %.

*Internrenten for et 
prosjekt er definert 
som den renten som 
gjør netto nåverdi lik 
null. Altså forrentning 
på egenkapital bundet 
i prosjektets i 
investeringens løpetid.



Landbruksdirektoratet

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

 Tilskudd gis med 833 kroner per tonn levert husdyrgjødsel, 
vektet for tørrstoffinnholdet i gjødselen. Gjødsel med kun 
tørrstoff danner referanse, og vektes med faktor 1. 
Tilskuddssatsen avtar med minkende andel tørrstoff.

 Avlsgris 563 kr/dyr

 Slaktegris 56 kr/dyr



har organisert støtten slik

 Bygg og eiendom

 Industri og anlegg

 Energisystem

 Sjøtransport

 Landtransport

 Teknologiutvikling

 Internasjonalt



Hvor mye kan bedriften få i støtte til 
varmesentraler?

• Din bedrift kan få opptil 2 millioner kroner i støtte, basert på forhåndsdefinerte 
støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent.

• Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler 
av merkostnadene i prosjektet.

• Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-
varmepumper får 1600 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m².

• Støtten kan gis til både nybygg og eksisterende bygg. Borettslag og sameier kan 
også søke om støtte.



Eksempel på bankfinansiering:



Eksempel på bankfinansiering:

Grønne lån er bedriftslån til investeringer som er med på å løse klima- og 

miljøutfordringer. For at et lån skal kvalifiseres som grønt må midlene 

brukes til å finansiere prosjekter som eksempelvis bidrar til reduserte 

klimagassutslipp, energieffektivisering eller klimatilpasning. 

DnB samarbeider med ESG-rating selskapet Sustainalytics har  utarbeidet et rammeverk som spesifiserer hvilke aktiviteter som kvalifiserer 
til grønne lån. DNV gjør en ekstern vurdering og utsteder grønt sertifikat til lån som kvalifiserer. Innen eiendom benyttes industrispesifikke 
sertifiseringer til samme formål, herunder Svane og BREEAM.

I prosessen vurderer DnB:

 Prosjektet eller investeringen som skal finansieres

 De miljømessige effektene bedriften oppnår

 Hvordan finansiering følges opp av bedriften

 Dokumentasjon og rapportering på miljøeffektene

 DNBs rammeverk er basert på Green Loan Principles (GLP) og er generelle retningslinjer utarbeidet av globale finansielle aktører.

 Les mer om DNBs rammeverk

Hva er DnBs grønne bedriftslån?

https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/samfunnsansvar/2020/Sustainable_Product_Framework_2020.pdf


Samfunnsnytte av 

fornybar energi



Kontinuerlig behov for kunnskap i alle ledd,  

FoU, kunnskapsformidling, opplærings– og øvelsesplasser, 

piloter og flåtetester er viktige virkemidler for å nå

målene om økt bruk av fornybar energi, redusert fossil

avhengighet og klimahandling.

Det viktigste og mest effektive virkemiddelet vil uansett være å følge

forurenser betaler prinsippet ved å stoppe den direkte og indirekte

subsidieringen av fossil energi internasjonalt og nasjonalt. 

From OILMESS to BIOMASS



Ta kontakt med oss for råd om 
energiløsninger på din gård

Tlf 61336090 eller post@energigarden.no



Takk 

for

oppmerksomheten


