LEIRBLEKKJA
NR. 02/20
INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Invitasjon til fagkveld for kommunens gårdbrukere
Nannestad kommune inviterer deg til fagkveld med tema:

JORDHELSE OG FANGVEKSTER
Tid: 17. mars kl. 19-22.
Sted: Kommunestyresalen, Nannestad

Tema
Jordhelse
Fangvekster

Foredragholder
Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Maren Holte, Norsk Landbruksrådgiving Øst

Det blir servering av pizza, kake og kaffe underveis.
På grunn av servering er det bindende påmelding innen 13. mars til Nina Lynnebakken, tlf.
66 10 51 33 eller e-post til nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no
«Jordhelsa under press
Jord er grunnlaget for produksjon av mat og biomasse. Jord som fungerer godt og har god
jordhelse, leverer i tillegg flere andre viktige økosystemtjenester. To viktige eksempler på det
er rensing av vann og lagring av karbon.
Betydningen av truslene mot jordressurser og jordhelse får nå økt oppmerksomhet både
internasjonalt og her i landet. Det skjer blant annet fordi:




avlingene ser ut til å ha stagnert for viktige produksjoner i flere jordbruksområder i
verden
jordas evne til å lagre vann og drenere bort overflødig vann fungerer ofte dårlig
jorda taper organisk materiale og karbon
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Kommunal Forvaltning
Landbruk
Telefon:
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2030 Nannestad
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I tillegg til å svekke jordas produksjonsevne, fører det til avrenningsproblemer og til
utslipp av klimagassen CO2. Mange bønder møter disse utfordringene daglig i sin drift.»
Kilde: Landbruksdirektoratet

Det er gjort mye arbeid for bedre jordhelse de siste årene og det satses nå nasjonalt
gjennom «Nasjonalt program for jordhelse». Hovedtema for kvelden er jordhelse, og i tillegg
settes det ekstra fokus på fangvekster.
Øystein Haugerud har blant annet vunnet pris for matjord-formidling, og er engasjert i
utarbeidelsen av den nye rapporten som setter søkelys på jordhelsa.
Maren Holthe har bred erfaring og kunnskap om fangvekster i praksis.

Velkommen til fagkveld!

OBS! Produksjonstilskudd – nye bestemmelser om søknader levert
etter at søknadsfristen 15. mars er gått ut
Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er
ute. For søknader som eventuelt leveres i perioden fra og med 16. mars til og med 29. mars,
blir det et trekk i tilskuddet på kr 1 000 for hver dag som er gått etter søknadsfristen. 29.
mars er siste mulighet til å levere del 1 av søknaden med reduksjon i tilskuddet.

Rettelse utbetaling - regionalt miljøtilskudd for 2019
Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) er planlagt ca. 12. mars og ikke 1. mars
slik det stod i Leirblekkja nr. 1. Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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