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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



EUs klima, energi og miljøpolitikk 

– «Fit-for-55»

Nytt regelverk for å nå EUs forsterkede mål om å kutte
utslipp med 55% fra 1990 til 2030

Skog og andre arealers opptakspotensiale
inngår i beregningene når disse målene skal nås

Definisjonen av fornybar energi skaper usikkerhet

Biomasse som energi blir (fortsatt) svært viktig



Energibruk iflg. EUROSTAT 2021 
- Ca. 60% av den fornybare  er  bioenergi
- Av disse utgjør biovarme 75%, biokraft 13% og biodrivstoff 12% 



Endringer i EUs energipolitikk
og justering av «fornybardirektivet» RED III

Forslaget til revisjon av fornybardirektivet, kalt RED III, behandles for tiden i Rådet og Europaparlamentet.

Bakgrunnen er ikke minst de økte energiprisene.

Prisøkningen er betydelig for naturgass; fra 20 til 80 øre/kWh

Økte  kvotepriser har bidratt til en økning på 90 øre/kWh for kraft basert på kull og 40 øre/kWh basert på naturgass 

Dette påvirker norske kraftpriser i betydelig grad. Kraftkablene våre gjør at prisnivået blir ytterligere påvirket av det som skjer i 
EU.

Virkningene av krigen i Ukraina forsterker dette bildet og skaper en svært usikker forsyningssituasjon for naturgass i EU.

Hvordan møte økte priser og usikker energitilførsel i EU som importerer nær all bruk av  fossil energi (som utgjør ca 70% av 
energibruken)?

-Økt produksjon av  atomkraft

-Energieffektivisering

-Økt bruk av fornybar energi – bioenergi i gass, flytende og fast form samt vannkraft, vind- og  solenergi. 

-EU’s Taxonomi-forordning samt LULUCF (beregning av effekten  av arealbruksendringer) har skapt usikkerhet om klimanytte m.v. . 
Disse forodningene vil måtte tilpasses denne nye situasjonen i energimarkedet mener mange av EUs  medlemsland, spesielt 
Sverige,Finland og Østerrike.



Hvordan tilpasser bioøkonomilandet 
Sverige seg?

Ca.40% av samlet
energibruk eller 
140 TWh er bioenergi
i dag

Satser på betydelig 
økning i bruken av
bioenergi og
vindkraft



EUs klima, energi og miljøpolitikk - «Fit-for-55»



EUs klima, energi og miljøpolitikk - «Fit-for-55»



Hvordan tilpasser energilandet Norge seg?

Norge eksporterer 10-12x mer enn landets forbruk av energi i form  av kraft, varme og drivstoff.

Likevel har vi kraftkrise som skyldes både innenlandske og utenlandske forhold.

Energiloven  av 1991 må ta sin  del av skylda. Den har gjort oss svært sårbare for svingninger  i 
kraftmarkedet.

I sluttbruk er varme 3x større enn kraft, noe som reflekteres lite i dagens debatt. 

Ny grønn varme er dessuten billigere og raskere å produsere og distribuere enn ny grønn kraft. 

(Eks. havvind tar 8-10 år)

Hva kan  vi gjøre på kort og lang sikt?

Økt energifleksibilitet i energi- og spesielt varmemarkedet i møtet med de høye kraftprisene. 

Økt produksjon av varme framfor det ensidige fokuset på ny kraft

For å få fart på utbyggingen av ny fornybar energi må Innovasjon Norges programmer tilføres mer midler 
straks og Enovas programmer må justeres for å få ønsket effekt i varmemarkedet. 



Bioenergiscenarier for Norge
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Tiltak på kort og lang sikt

 Enova og Innovasjon Norge som redskap i omstillingen

 Fra prisstøtte til omlegging av varmesystemer i bygg

 Fastpris på el til fyring. Elavgift som virkemiddel? 

 Prising av fjernvarme frikobles kraftprisene

 Bioøkonomien og evt. Bionova må ta inn bioenergi som 
et sentralt satsingsområde



Global energibruk



Net Zero by 2050 - A Roadmap for the 
Global Energy Sector



Hvilke av FNs bærekraftsmål
handler om fornybar energi?
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Sysselsettingseffekter av ulike
fornybare energikilder
Sysselsettingseffekter av ulike 
fornybare energikilder



Takk 

for

oppmerksomheten
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