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2015 - Landbrukets klima og energisenter



Landbrukets klima og 
energisenter

o Demonstrasjonsanlegg

o Arena for forskning og utvikling

o Kompetanse til næring og 

skole/universitet



Demonstrasjonsanlegg

DEMONSTRASJONS-
ANLEGG





Biokull-forsøk 



Kompetanse til næring og skole/universitet



Nullutslippsgården



Nullutslippsgården

Reduserte utslipp fra fjøs og på jordet.
Binding i jord og skog.



Nullutslippsgården

Reduserte utslipp fra fjøs og på jordet.
Binding i jord og skog.

Nullutslipp fra bygg og energibruk.
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Fruktbar jord.

Karbonlagring

i jord.

https://www.pexels.com/@wdnet?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/closeup-photo-of-sprout-1002703/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


SOLCELLER

BATTERI BIOGASS

SOLFANGERE
VINDMØLLE

BIOKULL-
ANLEGG

KOMPOST-
ANLEGG



12. Desember 2019



Fra Fylkestingets budsjett 2020:

«Klimanøytralt Trøndelag - Karbonbinding i jord 

Trøndelag fylkeskommune skal bli klimanøytralt innen 2030. Det er et 
ambisiøst mål, men et oppnåelig mål. (…… )

Som et ledd i Klimanøytralt Trøndelag 2030 skal Trøndelag Fylkeskommune 
sammen med landbruket ta en tydelig rolle for å bidra til å få redusert 
klimaavtrykket pr. produsert enhet fra matproduksjonen i Trøndelag. Et av 
flere tiltak for å bidra til dette er en satsning på karbonbinding i jord gjennom 
produksjon av trekull i vår region. Biokull har en rekke positive egenskaper for 
miljøet i jorda. (…..)

Fylkeskommunen vil derfor sette av kr. 4,0 mill. i 2020 for en slik satsing i 
partnerskap med industrien, Enova og Mære landbruksskole.»
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FoU Bygge anlegg Næringsutvikling Kunnskapsformidling



Biokull-prosjekt

Utrede og bygge biokullanlegg
Trøndelag fylkeskommune, Eiendom
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Innovasjon Norge
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Nord universitet
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Hva skal vi velge?



Biokull for industriformål?

Biokull for landbruket? 
- I fôr til husdyra våre?
- Som tilførsel til jord?

Kvalitet på råvare

Valg av prosess

Hva skal vi bruke biokullet til?



Varme?

Bioolje?

Biokull?

Valg av prosess

Størrelse på anlegg

Mottaker av varme

Plassering av anlegg

Hva skal produseres, i hvilke mengder og når?



Aktuelle råvarer – mengder og kvaliteter

Transport – avstander

Lagring av råstoff

Hva skal være råvaren vår?



BIOKULL-
ANLEGG

Kjent og utprøvd 
anlegg?

FoU-anlegg?

Planlegging i 2020
Bygging i 2021



Takk for oppmerksomheten

Besøk vår nettside: klimalandbruk.no 
Mære landbruksskole tlf 74 17 54 00


