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Fiskeriminster Per Sandberg
møtte representanter fra
både næringsindustri og
forskningsmiljø i Levanger
lørdag. Håvard Wollan, administrerende direktør, var
blant dem som fortalte om
Biokraft AS.

kan være enkelte tiltak som må
på plass for å realisere anlegget
på Skogn mye raskere, mer effektivt, for å få det lønnsomt også.
Nå sa de ikke direkte hvilke rammevilkår og forskrifter de mente
måtte justeres, men det får jeg
ettersendt, og så får vi se på det
når vi legger fram strategien.

Svært potensial
Ifølge Håvard Wollan ligger det
et svært potensial inne marin
verdiskapning. Han mener derfor det er et framtidsrettet industrietablering. Biokraft har dessuten ambisjoner om å posisjonere
seg godt i et marked i sterk vekst.
– Hvis fiskeriministeren skal se
i glasskula, hvilken betydning vil
biokraftanlegget på Skogn ha om
10-15 år? Blir dlir det det nye
norske skog?
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Det finnes ikke
lenger noe som
heter avfall. Alt er
ressurser som kan
brukes.
Per Sandberg
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– Nei det vil ta lenger tid, men
det vil være et stort bidrag i forhold til det grønne skiftet som
alle snakker om. Og når man ser
på ny teknologi, særlig innen energi, biltrafikken, tyngre kjøretøy og så videre, så er det et politisk press også på å ta i bruk dette
i større og større grad, og dermed
tror jeg lønnsomheten i et så
stort industriprosjekt vil realisere seg raskere enn det vi tror.
Hvis man ser på ny teknologi, eksempelvis i nye biler, så tenker
bilprodusentene også i de
samme banene. Og så gleder deg
meg å om det vi i dag kaller avfall, men som likevel ikke er avfall. Alt det som i dag kalles avfall kan inneholde energi, proteiner, og ressurser som i neste
runde kan brukes til å skape ny
interessant produksjon, energi,

Andre annonser og
kunngjøringer
en virkedag før avis kl. 11.00.

mat, fôr og så videre.

Oppdrettsnæringen
Håvard Wollan pekte under møtet på at det ligger et enormt verdiskapingspotensial i biokraftproduksjonen. Han var fornøyd
med møtet.
– Jeg opplevde fiskeriministeren som veldig interessert. Det
var viktig for oss å få fram at
biokraft er en viktig og nødvendig samarbeidspartner for norsk
oppdrettsnæring og blå sektor
generelt. Uten sånne aktører
som oss vil det være vanskelig
for blå sektor å fortsette en videre sterk vekst, oppsummerte
han overfor Innherred etterpå.
465 40 709
roger.svendsen@innherred.no

Håvard Wollan er administrerende direktør i Biokraft
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