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Viktig informasjon til deg som er skogbruker i Oslo og Viken
Les nyhetssak på fylkesmannens nettsider.
Se også kommunens hjemmeside for informasjon om tilskuddsordninger innenfor skogbruk i
år.

Regionalt miljøtilskudd 2020
Fylkesmannen har publisert aktuelle artikler om RMP for 2020.


Våronntid - Brosjyre om miljøtiltak på gården
Les mer og last ned brosjyren på nettsiden til fylkesmannen.



Foreløpige satser
De foreløpige satsene for RMP 2020 er publisert på nettsiden til fylkesmannen. Satser
og erosjonsrisikoklasser for ingen jordarbeiding er ikke fastsatt enda. RMP-veileder
2020 vil bli publisert medio juni.



Pollinatorvennlige soner
Fylkesmannen har utvidet tilskuddsordningen for søknadsomgangen for regionale
miljøtilskudd 2020. Les mer om tilskudd til pollinerende soner på nettsiden til
fylkesmannen i Viken.

Klimastrategi for Nannestad kommune
Klimastrategi for Nannestad kommune 2020-30 ble vedtatt av kommunestyret 5. mai. Du
finner den på kommunens hjemme side.
I løpet av 2020 vil kommunen ferdigstille en handlingsplan. Den skal ha konkrete tiltak for
hvert av de seks satsingsområdene i strategien. Mer informasjon om hvordan innbyggere og
organisasjoner kan komme med forslag til innhold i handlingsplanen vil deles på kommunens
nettsider.
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Velkommen til webinar om biokull torsdag 14. mai 2020 kl 10.0011.30
Økt bruk av biokull er et tiltak som i tillegg til å bidra til karbonfangst og økt jordkarbon vil ha
flere positive effekter på jordhelse. Dette webinaret er et samarbeid mellom Norsk
Biokullnettverk og Klima Østfold gjennom prosjektet Klimasmart landbruk.
Nå er Landbrukets klimaplan for 2021-2030 lansert. Den viser hvordan landbruket kan kutte
sine utslipp med opptil 6 millioner tonn de neste 10 årene gjennom åtte ulike
satsningsområder. Et av områdene er jorda som karbonlager. Biokull er et av tiltakene i
klimaplanen med størst potensial for utslippsreduksjoner.
Les programmet og meld deg på via lenke i programmet her: https://klimaostfold.no/events/biokull/

Program:
• 10.00 - 10.05: Velkommen til webinar Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart
landbruk Østfold og Alexandra Rassat, prosjektleder Norsk biokullnettverk
• 10.05 - 10.15: Landbrukets klimaplan: Jorda som karbonlager Svein Skøien, prosjektleder
Norsk landbruksrådgivning
• 10.20 - 10.40: Biokull: egenskaper og hva tilfører det jorda? Adam O’Toole, Forsker NIBIO
• 10.45 - 11.15: Biokull: produksjon og bruk i praksis. Edvard Hamilton, bonde Hjelmsäter
gård, Kinnekulle, Sverige
• 11.15 - 11.30: Spørsmål og oppsummering
Påmelding
Du må melde deg på via https://klimaostfold.no/events/biokull/
Dagen før webinaret vil du få tilsendt en lenke til Teams-møtet.
Møtet vil også bli tatt opp og lagt ut på www.klimaostfold.no – så kan du se det når det
måtte passe deg.
Velkommen!

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