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«Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal (2016-2019)»

Rådgivning for gardsvarmeanlegg som baserer seg på ved og
flis. Det er også mulig å få rådgivning på biogass og solvarme.

Rådgivningen kan inneholde:

 Dimensjonering av anlegg,

 Logistikk og driftsopplegg for produksjon av brensel

 Hjelp med å få inn og vurdere tilbud fra leverandører

 Hjelp til utfylling og innsending av søknad til 

Innovasjon Norge om støtte

Første rådgivning - via telefon eller e-post - gratis.

Videreplanlegging - blir delvis fakturert utbyggeren.

2003 – 10.11.16.

Antall saker innvilget: 71 (Totalt i Norge 2000)

Brenselproduksjon: 6 prosjekter tsk kr 947 831

Forstudier/forprosjekter: 14 prosj. Tsk kr 681 932

Gardsvarme: 41 prosj (34 boligvarme gardsbruk) 
tsk kr 1 983 245 (1 808 896 Kwh)

Kompetanse og utredning: 3 prosj tsk kr 512 686

Varmesalg: 2 prosj tsk kr 1 011 250 (1 318 000)



Dette legger vi vekt på når vi behandler 
søknaden:

•Verdiskaping og sysselsetting
•Økt lønnsomhet
•Reduksjon i utslipp av klimagass.
•Utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller 
kulturlandskap.
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Ferroli/Energigården Zijdemans
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Gunnerød, Romsdal bioenergi         Tine Meieriet Elnesvågen

«I flisfyringsanlegget produseres det damp nok til å 
dekke hele det behovet som Tine Meieriet 
Elnesvågen har til oppvarming i prosess og lokaler»



Amdam Sag og Høvleri AS
Ørskog



 Motivasjon: Lavere energikostnad og økt komfort for folk 

og/eller dyr

 Flest investerer i en løsning som erstatning for elektrisitet, 

etterfulgt av biovarme og olje.

 Pris pr kWh:

 Resultat: Økt komfort og bedre driftsresultat for gården

 Generelt fornøyd med montører og servicepersonell





https://vimeo.com/114322821

Forbehandling

Oppvarming Rensing

Lagring

Bruk av gassen

Anaerob utråtning

Tilleggssubstrat







Mæhlum, Skjåk

Pipe og solfanger

Vedkjel

Styringsenhet solfanger

Akk.tank



Jan Erik Mæhlum, Skjåk

• Erfaringer
• Det er avgjørende for installasjon av et godt anlegg å ha lokal kompetanse. Jan Erik Mæhlum 

hadde hjelp fra en lokal rørlegger som har lang erfaring med solfangere og biovarme fra 
Tyskland.

• Meget godt fornøyd med Lopper-kjelen. Robust, lett å fyre opp og leverer det den skal.
• Solfangerne er satt opp med helningsvinkel 65 for å hente meste mulig på vår og høst. Dette 

har fungert godt. Vår og høst må solvarmen suppleres med biovarme for å dekke alle 
varmebehov. Om sommeren håndterer solfangeren selv forvarming av tappevann og 
gulvvarme i gang, bad og våtrom. I gode solperioder vår og høst er det nok å fyre opp 
biokjelen en gang i uka.

• Lagring
• Akkumulering av varme. 6000-liters tanken er ikke optimal for lagring av solvarmen. En høyere og 

smalere tank med lavere volum og økt mulighet for sjikting hadde gitt høyere temperaturer og bedre 
effektivitet for solvarmen.

• En mer effektiv varmeveksler i akkumulatortanken hadde vært å foretrekke. 

Anlegget er også beskrevet av Jan Erik Mæhlum i Økologisk landbruk, Feb. 2014, 33, s.16.



Prosess-teknologi og bioøkonomi

• Biomasse - Desentralisert

• Biomasse som taper kvalitet raskt

• Mindre skala, mer fleksible og varierte prosesser

• Teknologinettverk for å øke ressurseffektivitet

• Industrielle prosesser kan kun realiseres
gjennom komplekse logistiske løsninger. 

• Teknologi som bruker egenskapene som
prosesser i naturen har for produksjon av
høyverdi-produkter – Syntetisk biologi



Fagdager

Vi er klare på at vi kobler fagdager til presentasjon av og 

befaring ved relevante anlegg. Leverandører inviteres. 

Forslag til datoer for 2017:

 Sunnmøre/Strand, Uri, Hoel og skogbrukssjefen involveres.

 Romsdal, vedanlegg.  

 Nordmøre: Tingvoll.



http://www.tu.no/artikler/vare-folkevalgte-
er-ikke-dumme-de-har-satt-seg-inn-i-saken-
og-de-forstar-skogens-verdikjede/366531



Pyrolyse



AT Biovarme, Alginor, Avinor, Biokraft, Cambi, Gas&Diesel Power, Ec0-1, Ecopro, 
EGE Oslo, FTIRscreen, NeoZeo, Nopco, Norwegian Farmers Union, Norse BioTech, 
NSI Halden, Ragn-Selss, Norges Skogeierforbund, Statkraft, Synsel, UMOE, Zeg
Power, ZERO, BTG, Novozymes, Herøya industripark, Johnsson Matthey, LOGO, 
Perstorp, Pervatech, Steeper Energy, Volvo, Akershus FK, Enova, Hedmark FK, 
Innovasjon Norge, Oppland FK, Østfold FK, Sør-Trøndelag FK, Telemark FK, Statens 
Vegvesen


