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Film - https://vimeo.com/114322821

Biogass-anlegget på Tingvoll



Basis og buffer. Gjødsel er ikke gjødsel.
Sammensetning og mengde?

TS utelager uten tak 2-4 %
TS innelager 6-9 %. 



Lavt energibehov for storfe-bruk, men det 
bygges nytt, og brukene blir større



Fiskesåpe

• Lokalt avfall
• Stort gasspotensial
• Arsen og miljøgifter



«..gårdsanlegget på Tingvoll et relativt rimelig 
klimatiltak (48 NOK/tonn CO2-ekv.) sammenliknet med 
beregnet samfunnsøkonomisk kostnad for 
biogassproduksjon i Norge, tilsvarende ca. 400 NOK/tonn 
CO2-ekv. (Pettersen et al. 2017). Utfordringen for 
anlegget er at det per dags dato ikke er 
bedriftsøkonomisk lønnsomt, hvilket begrenser 
realiseringen av denne typen anlegg»

« Klimanytten for Tingvoll Gard ved forventet normaldrift 
er beregnet til hhv ca. 5 800 og 5 751 tonn CO2-ekv.per 
år for kun storfegjødselbehandling og sambehandling»



• Eksempel post-smolt
Maksimal/minimum foring ca. 4
4 Innsett
Også nedetid

• Foringsregime? Nå, og om noen år?

• Sammensetning for
protein:fett vs. syklus fisk

Og fiskeslam er ikke lagringsstabilt
Og nå kommer laks på land?

Fiskeslam.. er ikke fiskeslam



Biogass «små-skala» - bygd?

• Inngang gårdbrukere: Nye lager og bedre utnyttelse av 
gjødsla

• Substrat: Storfegjødsel og annet substrat med 
behandlingskostnad.

• Gassproduksjon til oppvarming eller oppvarming og 
strøm (CHP)  0,5 – 1 GWh. Trenger noen som trenger 
energi.

• Økt gjødselverdi i form av næringsstoffer fra annet 
substrat 

• Møre og Romsdal – Samfunnsøkonomisk med veldig 
store anlegg??



Biogass på gårdsnivå og fiskeavfall som tilleggsråstoff
Utfordringer Muligheter

Mangel på suksesshistorier Bygge på det som er lært og fortsette 
satsingen

Energibehov Drifta endrer seg, naboer, offentlige 
bygg og næringsvirksomhet

Investeringskostnad og teknologi Verdikjedefokus

Papirmølla – å vise til regelverk Tilrettelegging

Energipris- lav nå Energipris – her skjer det mye..

Samarbeid med oppdrettsbransjen –
Laveste kostnad, kjerneaktivitet og tid

Samarbeid med oppdrettsbransjen –
Råstoff med muligheter

Fiskeavfall som råstoff –
Tilgjengelighet, sammensetning og 
innhold av tungmetaller og miljøgifter

Fiskeavfall som råstoff – økt 
gassutbytte og gjødselverdi



Takk til alle mine samarbeidspartnere, 
og takk for meg!


