
Fikk	innspill	fra	Klima	Øs/old	
Klima-	og	miljøminister	Vidar	Helgesen	oppfordrer	6l	klimavennlige	løsninger.

Sommeren	2013	startet	satsningen	
på	biogassbusser	for	fullt	i	Øs/old.	Da	
ble	de	fleste	gamle	dieselbussene	
ersta@et	med	flunkende	nye	
gassbusser.	Nå,	tre	år	senere,	er	det	
rundt	105	røde	biogassbusser	som	
frakter	innbyggerne	mer	miljøvennlig	
rundt	i	fylket.

Årets	klimakonferanse	ble	en	suksess,	
men	 nå	 er	 det	 Id	 for	 handling,	 sier	
landbruksdirektør	Nina	G.	Saxrud.

Elektrisitet,	biogass	og	hydrogen	er	
fremIdens	drivstoff.	Øs/old	er	langt	
fremme	både	når	det	gjelder	
teknologi	og	nytenkning.

-	Det	var	som	å	komme	6l	
himmelen

Landbruket	samlet	i	klimaets	
tegn

Frem6den	er	fossilfri	-	ØsBold	
ligger	i	fronten	av	utviklingen

Nyhetsbrev	1/2016



Informasjon	
Nyhetsbrev	fra	Klima,	vann	og	landbruksseksjonen	hos	ØsBold	fylkeskommune.	

Gratulerer	med	å	lese	det	aller	første	nyhetsbrevet	
fra	Klima,	vann	og	landbruksseksjonen	i	2016.		

Det	er	med	et	stort	pågangsmot	og	stolthet	vi	vil	
dele	med	deg	noe	av	hva	vi	har	oppnådd	de	siste	
månedene	og	hva	vi	jobber	med.		

Klima,	vann	og	landbruksseksjonen	jobber	både	
lokalt,	regionalt	og	nasjonalt,	men	også	
internasjonalt	med	flere	Interreg-prosjekter.	De@e	
gjør	vi	på	Klima,	vann	og	landbruksseksjonen	på	
oppdrag	fra	våre	poliIkere	og	Øs/old	
fylkeskommune.	Flere	av	disse	kan	du	lese	om	
senere	i	nyhetsbrevet.	

Vårt	oppdrag	er	å	bedre	klima,	vann,	landbruk	og	
miljø	i	vårt	eget	fylke.		

Vi	samarbeider	med	mange	forskjellige	parter	for	å	
nå	målene	våre.	Samarbeidspartnere	er	alt	fra	store	
bedriSer	som	Borregaard,	Norske	Skog	og	NCE	
Smart	Energy,	Il	kommuner,	forskjellige	
organisasjoner,	andre	avdelinger	internt	i	Øs/old	
fylkeskommune,	og	Sverige	og	Danmark	i	våre	
nevnte	Interreg-prosjekter.		

Vi	har	nok	en	finger	med	i	mer	enn	man	kanskje	
skulle	tro.	Men	målene	er	ambisiøse	og	samIdig	kan	
vi	gjøre	enda	mer.	Har	du	et	Ips	eller	en	idé	innenfor	
noen	av	prosjektene	våre	vil	vi	gjerne	at	du	tar	
kontakt	med	oss.	KontakInformasjon	finner	du	på	
nest	siste	side	i	nyhetsbrevet,	eller	på	
www.klimaos/old.no.	

God	fornøyelse!	Hilsen	seksjonssjef	Tyra	Risnes	

Klima, vann og landbruksseksjon 
En viktig del av Østfold fylkeskommune

http://www.klimaostfold.no
http://www.klimaostfold.no


Fylkeskommunen	og	samarbeid	
Hvordan	henger	alt	sammen?	

Samarbeid	ut	over	de	administraIve	grensene	får	
stadig	økende	betydning,	og	det	er	vikIg	at	Øs/old	
deltar	akIvt	på	disse	arenaene.	Østlandssamarbeidet	
er	et	frivillig	ne@verkssamarbeid	mellom	fylkes-	
kommunene	på	Østlandet	inkludert	Oslo.	

Østlandssamarbeidet	har	følgende	hovedmål	og	
strategi:	
•	Ab	videreutvikle	Østlandet	som	en	konkurranse-	
dykIg	region	i	Europa	
•	Ab	sikre	en	balansert	og	bærekraSig	utvikling	
innen	regionen	gjennom	utvikling	av	flerkjerne-	
struktur.	De@e	vil	minske	presset	på	hovedstads-	
området	(Oslo	og	Akershus)	og	styrke	resten	av	
regionen.	

Samarbeidsalliansen	Osloregionen	har	bli@	etablert	for	
å	ivareta	det	interregionale	samarbeidet	i	hoved-	
stadsregionen.	Samarbeidsalliansens	mål	er	å	styrke	
Osloregionen	som	en	konkurransedykIg	og	bære-	
kraSig	region	i	Europa.	Alliansens	hovedstrategier	
omfa@er	profilering,	kompetanse	og	verdiskaping,	ut-	
byggingsmønster,	samferdsel	og	kommunikasjon	samt	
sosial	infrastruktur.	Alle	Øs/olds	kommuner	del-	tar	i	
samarbeidsalliansen	gjennom	de	respekIve	regi-	
onrådene.	Samordnet	areal-	og	transportstrategi	for	
Osloregionen	ble	vedta@	i	2008.	

De	overordnede	målene	i	denne	er:	
A. Osloregionen	skal	være	en	konkurransedykIg	og	

bærekraSig	region	i	Europa	
B. Utbyggingsmønsteret	skal	være	arealeffekIvt	

basert	på	prinsipper	om	en	flerkjernet	utvikling	
og	bevaring	av	overordnet	grønnstruktur.	

C. Transportsystemet	skal	på	en	rasjonell	måte	
kny@e	den	flerkjernede	regionen	sammen	Il	
resten	av	landet	og	Il	utlandet.	
Transportsystemet	skal	være	effekIvt,	
miljøvennlig,	med	Ilgjengelig-	het	for	alle	og	med	
lavest	mulig	behov	for	biltransport.	

Øs/old	har	lagt	opp	sin	fylkesplanlegging	i	samsvar	
med	Østlandssamarbeidets	og	Osloregionens	
strategier.	

Internasjonalt	
Øs/old	inngår	i	en	dynamisk	utviklingsregion	som	
strekker	seg	fra	Oslo	Il	Ørestaden,	og	fylket	har	
gjennom	mange	år	utviklet	det	internasjonale	samar-	
beidet.	Det	er	vikIg	å	utny@e	disse	samarbeidsmulig-	
hetene	bevisst	for	å	forsterke	egenutviklingen	i	fylket.	
De@e	innebærer	at	samarbeidet	re@es	inn	mot	områ-	
der	som	er	særlig	vikIge	for	utviklingen	av	fylket	og	
prioritert	gjennom	fylkesplanen.	Strategiske	samar-	
beidsorganer	er	bl.a.	Gøteborg	–	Oslosamarbeidet,	
Gränskomi@én	Øs/old–Bohuslän/Dalsland	og	Den	
Skandinaviske	Arenaen.	Samarbeidet	østover	er	styr-	
ket	de	senere	årene	og	vil	framover	øke	i	betydning.	
Korridoren	mot	Stockholm	og	Østersjø-området	er	her	
vikIge	samarbeidsarenaer.	
Øs/old	deltar	også	meget	akIvt	i	EUs	programmer	–	
først	og	fremst	Interreg-programmene.	Disse	vil	også	
bidra	Il	gjennomføring	av	fylkesplanen,	som	vil	være	
førende	for	prioritering	av	innsatsen	innenfor	pro-	
grammene.	

(Hentet	fra	fylkesplan	for	Øs1old:	«Øs1old	mot	
2050».)



Fikk innspill fra Klima Østfold

Klima-	og	miljøminister	Vidar	Helgesen	ly@et	nøye	
e@er	da	representanter	fra	Klima	Øs/old	og	Smart	
Energi	Hvaler	delte	av	sine	erfaringer	under	et	møte	
på	Hvaler	i	mai.	

Ministeren	fikk	blant	annet	høre	om	innsatsen	Il	
Klima	Øs/old,overfor	befolkningen	for	å	moIvere	og	
informere	om	fossilfri	oppvarming,	smarte	
energiløsninger	og	andre	klimavennlige	Iltak.	
Aktørene	i	Smart	Energi	Hvaler	fortalte	om	alle	
akIvitetene	de	har	gjennomført	som	har	ført	Il	den	
rekordstore	solcelleutrullingen	på	Hvaler.		

Det	var	tydelig	at	ministeren	var	imponert	over	
arbeidet	som	har	bli@	lagt	ned.	

Et	tema	var	om	noe	av	det	som	gjøres	i	Øs/old	kan	
overføres	Il	nasjonalt	virkemiddelapparat	samt	

innspill	om	Enova,	og	hvordan	smart	teknologi	kan	
gjøre	overgangen	Il	fullstendig	fossilfri	transport	
enklere.	
		
Fra	Klima	Øs/old	sIlte	Arbeidsutvalgmedlem	Cecilie	
Agnalt	fra	fylkesInget,	koordinator	Guro	Nereng	og	
samarbeidspartnere	innen	energirådgivning	Nicolai	
Dirdal	fra	Entelligens	og	fagekspert	Knut	Olav	
Knudsen.	

I	Klima	Øs/old	samarbeider	kommunene	om	å	
gjennomføre	Iltak	for	å	oppnå	egne	vedta@e	
klimamål.	Slik	vil	Klima	Øs/old	også	bidra	Il	å	nå	de	
nasjonale	målene	om	30	%	reduksjon	innen	2020,	og	
et	karbonnøytralt	Norge	i	2030.	kommunale	klima-	
og	energiplaner,	og	i	kommuneplanene.		

Klima-	og	miljøminister	Vidar	Helgesen	åpnet	samme	dag	
«Strandrydderdagen	2016»	på	Hvaler.	Da	snakket	han	varmt	om	
blant	annet	Interreg-prosjektet	«Ren	Kystlinje»	som	Øs/old	
fylkeskommune	deltar	i.	Les	mer	om	det	prosjektet	senere	i	
nyhetsbrevet.	



- Det var som å komme til himmelen
Bussjåførene i Østfold koser seg bak rattet på biogassbussene.

Sommeren	2013	startet	satsningen	på	biogassbusser	for	
fullt	i	Øs/old.	Da	ble	de	fleste	gamle	dieselbussene	
ersta@et	med	flunkende	nye	gassbusser.	Nå,	tre	år	
senere,	er	det	rundt	105	røde	biogassbusser	som	frakter	
innbyggerne	mer	miljøvennlig	rundt	i	fylket.	De	nye	
bussene	ble	i	2013	mø@	med	en	viss	skepsis	blant	de	
ansa@e,	men	ifølge	bussjåfør	Wille	Hansen	har	det	kun	
vært	posiIve	opplevelser	e@er	skiSet.	

–	Alt	er	mye	bedre.	Det	være	seg	støynivå,	varme	på	
vinteren,	komfort	både	for	sjåfør	og	passasjer,	og	
driSsikkerhet.	Vi	har	ikke	ha@	noen	problemer	i	det	hele	
ta@	når	det	gjelder	biogassen.	Den	største	forskjellen	jeg	
vil	nevne	er	nok	hvor	rolige	de	er.	De	er	mye	mer	
behagelige	å	kjøre.	Bussene	er	nå	tre	år	gamle,	men	er	
like	stramme	og	fine.	Det	er	perfekt,	forteller	Hansen.	

Velkjente	barnesykdommer	som	oSe	oppstår	når	man	tar	
i	bruk	ny	teknologi,	har	vært	helt	fraværende.	Selskapet	
har	ikke	ha@	noen	driSsstans	kny@et	Il	biogass,	har	få@	
mange	posiIve	Ilbakemeldinger	fra	operatør/sjåfører	og	
kunder,	og	har	økt	produksjonen	med	15%	(	5	mill	km	og	
105	busser).	

–	Når	vi	kommer	inn	med	bussene	når	vi	er	ferdige	for	
dagen	er	det	bare	å	koble	på	en	slange	og	dra	hjem.	
Tidligere	må@e	vi	stå	ute	og	fylle,	uanse@	om	det	var	20	
minusgrader	eller	30	varmegrader.	Det	er	bra	for	
sjåførene,	og	man	sparer	utgiSer	ved	at	man	slipper	

ansa@e	som	jobber	på	skiS	for	å	fylle	drivstoff	på	
bussene.	

–	Passasjerene	er	kjempefornøyde.	Støynivået	og	det	at	
det	er	le@ere	å	komme	inn	og	ut	av	bussen	er	nok	en	
faktor	her.	Her	kommer	de	seg	le@	inn	med	både	
barnevogner	og	rullator.	Hverdagen	har	bli@	mye	bedre	
både	for	sjåfører	og	passasjerer,	sier	bussjåfør	Wille	
Hansen.	

En	vellykket	poli6sk	satsning	

Et	av	hovedmålene	i	fylkesplanen	for	Øs/old	er	at	Øs/old	
skal	være	et	fylke	som	ivaretar	klima,	natur	og	
kulturlandskap,	og	som	tar	miljøhensyn	i	offentlig	og	
privat	sektor.	

I	Øs/old	er	transport	den	største	kilden	Il	utslipp	av	
klimagasser.	Det	er	derfor	vikIg	både	å	øke	andelen	som	
reiser	kollekIv,	men	samIdig	at	kollekIvtrafikken	er	så	
miljøvennlig	som	mulig.	

Øs/old	fylkeskommune	satset	på	biogass	i	avtalen	med	
Ne@buss	Øst	fra	1.juli	2013.	Avtalen	omfa@er	105	busser	
og	det	er	etablert	to	åpne	fyllestasjoner	for	biogass	i	
Fredrikstad	og	Sarpsborg.	Biogassbussene	er	et	vikIg	
bidrag	for	å	nå	målet	om	en	halvering	av	
klimagassutslippene	i	forhold	Il	1990-nivået.



Regionen	har	allerede	flere	gode	eksempler	på	virksomhet	innenfor	biogass.	Potensialet	for	økt	produksjon	er	
stor.	Verdikjeden	og	teknologien	er	derimot	umoden	og	nødvendig	investeringer	er	ikke	allId	
bedriSsøkonomisk	lønnsomme	i	en	Idlig	fase.	Det	ønsker	vi	å	gjøre	noe	med.		

Vi	vil	oppre@e	et	samarbeid	for	å	utvikle	hele	verdikjeden	Il	et	velfungerende	marked.	
I	første	omgang	ønsker	vi	å	etablere	et	samarbeid	mellom	fylkeskommunene	i	Øs/old,	Ves/old,	Oslo,	Buskerud	
og	Telemark.	Prosjektgruppen	vil	arbeide	akIvt	for	å	inkludere	andre	aktører	innen	blant	
annet	næringsliv	og	forskning.	

-	Øs/old	Fylkeskommune	har	satset	tungt	på	driS	av	biogassbusser	siden	2013.	Vi	har	
svært	posiIve	erfaringer	med	de@e,	både	driSsmessig	men	også	ringvirkningene	de@e	
har	gi@	for	næringslivet	som	leverandør	i	alle	ledd	av	verdikjeden.	For	at	Øs/old	skal	
videreutvikle	sin	rolle	som	aktør	innen	de@e	området,	er	Biogass	Oslosord	en	svært	
vikIg	satsIng	som	jeg	tror	vil	gi	betydelige	synergier	for	alle	de	involverte	aktørene	i	Ida	
framover.		Her	har	alle	noe	å	lære	og	lære	bort,	og	jeg	ser	fram	Il	at	å	se	fruktene	av	
de@e	arbeidet,	sier	leder	av	Samferdselskomiteen	Olav	Ingebjørn	Moe.	

Hovedmålet	med	prosjektet	er	å	realisere	potensialet	som	ligger	i	en	bærekraSig	og	
regional	utny@else	av	energien	i	gjødsel,	slam	og	organisk	avfall	i	Osloregionen.	

Les	mer	om	prosjektet	på	prosjektets	hjemmeside:	www.biogassoslosord.no.

Samarbeidet	skal	bidra	Il	å	
sImulere	en	velfungerende	
verdikjede	for	biogass	i	regionen.

Biogass	Oslosord	er	et	
ne@verkssamarbeid	basert	på	
partnerskap,	der	partnerne	skal	
være	likeverdige	mht.	styring,	
utvikling	og	gjennomføring.	

Øs/old	Fylkeskommune	har	
sekretariatet	for	Biogass	
Oslosord.

Biogass	Oslosord	samarbeider	
blant	annet	med	Øs/old	
fylkeskommune,	Ves/old	
fylkeskommune,	Buskerud	
fylkeskommune,	Telemark	
fylkeskommune,	Akershus	
fylkeskommune,	Oslo	kommune,	
Biogas2020	og	Interreg.

Hvorfor? Nettverk? Samarbeid?

Hva er Biogass Oslofjord?

Olav Ingebjørn Moe
leder av Samferdselskomiteen



Landbruket	samlet	i	klimaets	tegn	
Årets	klimakonferanse	ble	en	suksess,	men	nå	er	det	6d	for	handling,	sier	landbruksdirektør	Nina	G.	Saxrud.	

Prosjektgruppa	«Klimasmart	landbruk»,	en	del	av	
Øs/old	fylkeskommunes	klimasatsning	Klima	
Øs/old,	samlet	torsdag	2.juni	hele	
Øs/oldlandbruket	Il	en	dag	i	klimaets	tegn	på	
Hafslund	Hovedgård.	

Over	100	interesserte	og	akIve	var	på	plass	i	salen	
for	å	få	kunnskap	og	informasjon	om	fremIden	Il	
landbruket	og	klima	i	Norge	og	i	utlandet.	

Målet	med	konferansen	var	å	opplyse	
Øs/oldlandbruket	om	hvilke	endringer	som	må	Il,	
og	hvilke	Iltak	som	må	gjennomføres,	for	å	bedre	
klimaet.	SamIdig	vise	at	disse	endringene	ikke	
trenger	å	prege	eller	påvirke	produksjonen	på	en	
negaIv	måte.	

Klimakonferansen	markerte	også	avslutningen	av	
prosjektet	«Klimasmart	landbruk».	Erfaringene	fra	
prosjektet	videreføres	inn	i	et	ny@	prosjekt	
kalt	«Klimarådgivning	på	gårdsnivå»	hos	Norsk	
Landbruksrådgivning.	

–	Prosjektet	«Klimasmart	landbruk»	har	kommet	i	
mål,	men	jobben	den	starter	nå.	Prosjektet	ble	
startet	i	2013	og	hovedmålet	var	å	redusere	
klimagassutslipp	og	øke	lønnsomheten	gjennom	økt	
kompetanse	om	energieffekIvisering	og	klimasmart	
landbruk.	«Klimasmart	landbruk»-prosjektet	har	
vært	et	levende	prosjekt	som	har	foregå@	på	gården	
og	ute	på	jordet.	Vi	er	stolte	over	at	den	kunnskapen	
vi	nå	har	få@	skal	leve	videre	i	et	ny@	prosjekt.	
Kanskje	det	nå	blir	sånn	at	man	ser	Il	Øs/old	for	å	få	
de	gode	ideene,	sier	landbruksdirektør	Nina	G.	
Saxrud.	

- Jeg vil gjerne gratulere Klima Østfold. 
Anne Krisitne Rossebø, prosjektleder Norsk Landbruksrådgivning



Charlo@e	Forsberg,	prosjektleder	for	«Klimasmart	landbruk»	hos	Øs/old	fylkeskommune,	sto	for	overrekkelsen	
av	stafe@pinnen	Il	Norsk	Landbruksrådgivning.	

–	Det	er	veldig	stas	å	stå	her	i	dag.	De@e	er	resultatet	av	veldig	mye	arbeid,	som	mange	har	vært	med	på,	som	
gjør	at	vi	har	kommet	dit	vi	er	i	dag.	Det	er	jeg	veldig	takknemlig	for.	Nå	går	stafe@pinnen	videre,	sa	Forsberg	
fra	scenen.

Stafe@pinnen	ble	mota@	av	Anne	KrisIne	Rossebø,	prosjektleder	hos	Norsk	Landbruksrådgivning.	Hun	var	stolt	
over	muligheten	for	å	føre	prosjektet	videre	opp	på	nasjonalt	nivå.	

–	Jeg	vil	gratulere	Klima	Øs/old	med	konferansen	som	markerer	avslutning	på	prosjektet,	og	begynnelsen	for	
det	nasjonale	arbeidet	som	skal	i	gang,	som	vi	kaller	for	Klimarådgivning	på	gårdsnivå.	Klimasmart	landbruk	har	
opparbeidet	kompetanse,	og	ikke	minst	moIvasjon	for	temaet	som	vil	bli	husket	i	gangene	på	nasjonalt	nivå.	
Klimagassutslippene	skal	ned,	og	for	å	få	Il	det	er	det	mange	ulike	Iltak	som	skal	igangse@es,	sa	Anne	KrisIne	
Rossebø.

Klimasmart	Landbruk	har	vært	et	
samarbeidsprosjekt	mellom	Klima	
Øs/old	og	Øs/old	Bondelag.

Målet	har	vært	å	legge	Il	re@e	for	
redusert	klimagassutslipp	og	økt	
lønnsomhet	i	landbruket.

Klimasmart	Landbruk	har	blant	
annet	samarbeidet	med	
Fylkesmannen	i	Øs/old,	Øs/old	
Bondelag,	Norsk	
Landbruksrådgivning,	Kalnes	vgs,	
Øs/old	fylkeskommune	og	Klima	
Øs/old.

Hva? Hvorfor? Samarbeid?



Fremtiden er fossilfri
Østfold ligger i front av utviklingen

I	mai	2014	ble	en	budsIkke	signert	av	
fylkesordførerene	i		Fyrbodal,	Øs/old	og	Follo.	

Budskapet	i	budsIkken	er	at	kommunenes	
transporter	skal	være	fossilfrie	innen	2030.	

For	å	stø@e	kommunene	i	å	gå	fra	ord	Il	handling	er	
steg	to	i	prosessen	nå	på	gang.	I	løpet	av	tre	år	skal	
prosjektet	«Fossilfri2030»	jobbe	for	at	
infrastrukturen	legges	Il	re@e	for	tankestasjoner	for	
biogass	og	ladestasjoner	for	elbiler	og	sykler	bygges	
ut	og	ersta@es	med	fossilfrie	alternaIver.	

Selv	om	kjøretøy	er	i	fokus,	handler	omsIllingen	
samIdig	om	å	gi	befolkningen	bedre	forutsetninger	

for	å	ta	seg	frem	på	sykkel	og	elsykkel.	Og	også	det	
mest	fossilfrie	av	alle	alternaIver,	de	reisene	som	
ikke	gjennomføres	i	det	hele	ta@	ved	å	gjennomføre	
møter	via	digitale	kanaler.	

Næringslivet	er	også	inkludert	i	satsningen.	Dels	
gjennom	å	sImulere	bedriSer	Il	å	se	
forretningsmuligheter	i	omsIllingen,	men	også	ved	å	
oppfordre	Il	at	de	skal	by@e	ut	sin	forurensende	
bilpark,	med	noe	ny@,	grønnere	og	fossilfri@.	

Målet	er	at	grenseregionen	mellom	Sverige	og	
Norge,	der	Fyrbodal	møter	Øs/old,	skal	bli	verdens	
første	region	som	lever	opp	Il	kriteriene	i	
Europakommisjonens	«Clean	fuels	for	transport».	

–	Vi	må	bidra	Il	å	drive	frem	storskala	bruk	av	biogass	og	el,	og	
det	offentlige	må	ta	din	del	av	ansvaret.	For	hvert	kjøretøy	som	
tas	i	bruk	på	biogass	og	el	gjør	vi	teknologien	bedre,	mer	
miljøvennlig	og	mer	Ilgjengelig,	sa	fylkesordfører	Ole	Haabeth	
da	han	signerte	budsIkken	Il	prosjektet.	



Prosjektet	«Fossilfri2030	-	Ja,	takk!»	jobber	for	en	fossilfri	verden.	Det	vil	si	at	vi	ikke	kun	har	fokus	på	elbiler	og	
biogassbusser,	men	også	andre	transportmetoder	som	sykkel	og	elsykkel.	

I	Øs/old	er	elsykkel	et	genialt	fremkomstmiddel.	Elsykkel	blir	oSe	se@	på	som	et	morsomt	Ilskudd	Il	
sykkelfamilien,	men	faktum	er	at	man	ifølge	forskning.no	sykler	dobbelt	så	mye	på	en	elsykkel	som	på	en	vanlig	
sykkel.	En	ba@eridrevet	sykkel	vil	også	for	mange	kunne	være	en	erstatning	for	bil	nummer	2,	og	et	fint	
fremkomstmiddel	Il	og	fra	arbeidsplassen.	

–	Elsykkel	er	det	nye	fremkomstmiddelet,	og	det	er	den	nye	sykkelgenerasjonen	som	kommer	på	elsykkel.	Det	
er	helt	fantasIsk.	Folk	må	få	opp	øya	for	hvor	flo@	det	er	både	for	transport	og	for	mosjon.		Denne	går	det	an	å	
bruke	Il	mye	mer	enn	å	bare	sykle	Il	buIkken,	så	bil	nummer	2	som	elsykkel	er	rikIg	tankegang,	forteller	Thor	
Fagereng,	primusmotor	for	Grenseri@et.

Prosjektet	er	i	oppstar/asen,	men	
har	allerede	flere	spennende	
planer.	Høydepunktet	vil	derimot	
være	en	stor	Fossilfri	motor-
fesIval	på	Rudskogen,	der	«hele	
verden»	kommer	Il	Rakkestad!

Det	er	en	velkjent	sannhet	at	vi	
ikke	lenger	kan	basere	transport	
på	fossile	kjøretøy.		

Heldigvis	finnes	det	allerede	gode	
alternaIver.	Vi	ønsker	å	opplyse	
om	og	løSe	frem	disse.

Prosjektet	er	et	
samarbeidsprosjekt	mellom	
Øs/old	fylkeskommune,	Follo,	
Fyrbodal	og	Interreg.	

Med	på	laget	er	også	Gröna	
bilister	og	Elbilforeningen.

Hva skjer? Hvorfor? Samarbeid?

En elektrisk hverdag!



Et rent hav - Vår fremtid
Marin forsøpling og plast i havet er et av vår tids største miljøproblemer

Ren	Kystlinje	er	et	grenseoverskridende	samarbeid	
rundt	den	felles	u/ordringen	med	marint	avfall	i	
området	Öresund	–	Ka@egat	–	Skagerrak.		

-	Prosjektet	kommer	Il	å	utvikle	nye	smartere	og	
kostnadsbesparende	metoder,	modeller	og	
teknikker	for	å	håndtere	det	marine	avfallet	på	en	
mer	effekIv	måte	i	fremIden	og	skal	jobbe	med	å	
redusere	Ilførselen	og	mengden	marint	avfall	i	
havet	og	på	stranden,	sier	medlem	av	
styringsgruppen	for	prosjektet	Erik	Skauen.	

Gjennom	et	økt	samarbeid	har	berørte	parter	i	
Öresund	–	Ka@egat	–	Skagerrak	området	gode	
forutsetninger	for	å	skape	en	fungerende	
organisasjon	og	struktur	for	en	økende	og	bedre	
håndtering	av	det	marine	avfallet.	Gjennom	
forebyggende	akIviteter	og	fokus	på	økt	gjenvinning	
og	gjenbruk	ønsker	man	å	minske	påvirkningen	på	
miljøet	og	skape	ny	verdi	fra	det	marine	avfallet	som	
er	et	stort	internasjonalt	miljøproblem.	

Den	offentlige	sektoren	er	prosjektets	
hovedmålgruppe	ut	ifra	deres	behov	for	å	utvikle	
nye	smartere	og	kostnadsbesparende	metoder,	
modeller,	organisasjoner	og	teknikker	for	å	håndtere	
det	marine	avfallet	mer	effekIvt.	
Ansvarsfordelingen	og	det	økonomiske	bildet	rundt	
det	marine	avfallet	må	også	undersøkes.	

16	sekker	søppel	på	en	Imes	strandrydding!	
Fylkeskommunes	regionalavdeling	og	samfunnsplanavdeling	tok	
en	pause	fra	jobben	med	fylkesplan	og	plukket	søppel	på	Hvaler.	
Ingen	tvil	om	behovet	dessverre,	for	posene	ble	fort	fylt	opp.	Vi	
håper	flere	vil	bidra	Il	lignende	dugnad	og	stoppe	forsøplingen	
av	strendene	våre.	



Prosjektet	«Ren	kystlinje»	jobber	for	å	redusere	Ilførselen	og	mengden	marint	avfall	i	
havet	og	på	stranden.	

-	Her	i	Øs/old	har	vi	i	lang	Id	jobbet	med	miljø-	og	klimau/ordringene.	Gjennom	
prosjektet	"Ren	Kustlinje"	se@er	vi	nå	spesielt	fokus	på	forsøplingen	av	hav	og	
strender	i	Øresund,	Ka@egat	og	Skagerak.	At	både	Norge,	Sverige	og	Danmark	nå	
jobber	sammen	om	felles	løsninger	er	avgjørende	for	at	vi	skal	komme	videre	i	
kampen	mot	marin	forsøpling,	sier	Andreas	Lervik,	leder	av	fylkeskommunens	næring	
og	kulturkomite.	

–	Problemets	omfang	er	vanskelig	å	fastslå,	men	opptellinger	gjennom	OSPARs	
overvåkning	av	marint	søppel	i	Norge	viser	at	over	90	%	av	det	som	havner	på	
strendene	i	Oslosorden	består	av	plast.	Så	det	er	ingen	tvil	om,	at	vi	med	små	
endringer	i	vaner	kan	gjøre	en	stor	forskjell	for	naturen	og	havet,	hvis	alle	stø@er	
opp	og	gjør	noe,	påpeker	Liv-Marit	Hansen	i	Oslosordens	FriluSsråd.	

Les	mer	om	prosjektet	på	prosjektets	hjemmeside:	www.renkustlinje.se.

Prosjektet	er	i	oppstar/asen,	men	
har	allerede	flere	spennende	
planer.	I	sommer	vil	Ren	Kystlinje	
legge	ut	på	turné	i	Norge,	Sverige	
og	Danmark.	

Prosjektet	var	også	svært	delakIg	
under	«Strandrydderdagen	2016».

Havet	er	noe	av	det	vikIgste	vi	
har.	Dessverre	har	vi	ikke	ta@	godt	
nok	vare	på	det.	Det	må	vi	gjøre	
noe	med	før	det	er	for	sent.		

Alle	kan	gjøre	en	innsats.	Sammen	
utgjør	vi	en	forskjell.

Prosjektet	er	et	
samarbeidsprosjekt	mellom	
Norge,	Sverige	og	Danmark.	

Prosjektet	stø@es	av	Interreg	
Öresund	-	Ka@egat	-	Skagerrak.

Hva skjer? Hvorfor? Samarbeid?

- Problemets omfang er vanskelig å fastslå

Andreas Lervik, 
leder av fylkeskommenens næring 
og kulturkomite.



Østfold fylkeskommune - Et fairtrade fylke

Det	var	en	stolt	fylkesordfører	Ole	Haabeth,	som	
kunne	mo@a	beviset	på	at	Øs/old	er	godkjent	som	
landets	første	Fairtrade-fylke.	Overrekkelsen	skjedde	
under	middagen	på	Øs/oldkonferansen	onsdag	13	
januar	2016.	

Dermed	har	Øs/old	forpliktet	seg	Il	å	jobbe	akIvt	
for	å	fremme	reyerdig	og	eIsk	handel.	

I	Øs/old	fylkeskommune	vil	vi	arbeide	for	at	flere	
virksomheter,	kommuner	og	bedriSer	skal	beny@e	
Fairtrade-produkter	i	si@	sorIment,	samt	øke	
kunnskapen	om	Fairtradeordningen.	Vi	vil	spre	
informasjon	om	Fairtrade-arbeidet	på	våre	ne@sider,	
i	sosiale	medier,	i	våre	virksomheter,	ved	

arrangement	og	andre	steder,	arrangementer	hvor	
de@e	er	naturlig.		

Fredrikstad,	Moss	og	Sarpsborg	er	allerede	
godkjente	Fairtrade-kommuner,	og	vi	
oppfordrer	resten	av	fylkets	kommuner	følger	e@er.	

Fylkeskommunens	virksomheter	oppfordres	Il	å	øke	
utbudet	av	Fairtrade-produkter,	og	bli	godkjente	
Fairtrade-virksomheter.	Fairtrade-kaffe	beny@es	
allerede	på	alle	fylkeskommunale	virksomheter	og	vi	
jobber	med	å	få	flere	produkter	på	plass,	for	
eksempel	te,	sukker	og	lignende

Østfold
- Norges første fairtraidefylke

Fairtrade	er	en	internasjonal	merkeordning	som	gjennom	
handel	styrker	bønder	og	arbeidere	i	fazge	land.	Med	mer	
reyerdige	handelsbeIngelser	kan	bønder	og	arbeidere	selv	
bekjempe	fazgdom,	ta	styringen	over	sine	egne	liv,	planlegge	
fremIden	og	bidra	Il	posiIv	utvikling	i	lokalmiljøet.		

Hver	gang	du	kjøper	et	produkt	med	Fairtrade-merket	på,	bidrar	
du	Il	bedre	leve-	og	arbeidsforhold	for	bønder	og	
plantasjearbeidere	i	utviklingsland.	Se	e@er	Fairtrade-merket	
neste	gang	du	handler.	



Arbeidet	med	å	få	Øs/old	Il	å	bli	landets	første	Fairtrade-fylke	er	vært	langsikIg,	og	mange	kreSer	har	jobbet	
iherdig.	

- Grunnlaget	for	at	prosessen	igangse@es	baseres	på	at	FylkesInget	fa@er	et	vedtak.	Da	er	det	gjerne	de	lokale	
iniIaIvene	som	har	sa@	i	gang	de	poliIske	prosessene.	I	de@e	Ilfelle	har	Fairtrade	Øs/old	vært	gode	
pådrivere	for	få	arbeidet	i	mål	og	vi	er	svært	takknemlig	for	deres	engasjementet	og	iniIaIv,	sier	daglig	leder	
i	Fairtrade	Norge,	Marianne	Størseth.	

Arbeidet	ledes	av	fylkeskommunen	Øs/old	som	er	en	pådriver	for	at	man	e@erspør	eIske	reyerdige	
produkter	og	jobber	med	informasjonsarbeid	om	effekten	av	Fairtrade	mot	lokalbefolkningen,	videregående	
skoler	og	kommunene.		

-	Vi	har	gjennom	mange	år	opplevd	at	engasjement	for	Fairtrade-kommuner	øker.	Måten	man	arbeider	med	
Fairtrade	varierer	i	de	38	ulike	kommunene,	men	felles	er	at	de	kny@er	ne@verk	med	både	næringsliv,	
ungdomsklubber,	skoler,	andre	organisasjoner,	kirken	og	andre	i	si@	lokalsamfunn.		Tilbakemeldingene	vi	får	er	
at	mange	opplever	at	det	å	være	en	Fairtrade	kommune	er	en	veldig	konkret	arena	hvor	alle	kan	bidra	Il	
handling.	Vi	håper	denne	utnevnelsen	vil	føre	Il	at	flere	ønsker	å	bidra	Il	de@e	vikIge	arbeidet,	sier	Størseth.	

Øs/old	fylkeskommune	ble	i	
januar	Norges	første	Faitrade-
fylke.

Det	er	fantasIsk	når	man	i	
fellesskap	kan	jobbe	for	at	
næringsliv,	poliIkere,	skoler	og	
andre	skal	se@e	reyerdig	handel	
på	dagsorden.

Øs/old	fylkeskommune	
samarbeider	med	Fair	Trade-
kommunene	Moss,	Fredrikstad	og	
Sarpsborg,	samt	Fair	Trade	Norge	
og	Fair	Trade	Øs/old.

Hva skjer? Hvorfor? Samarbeid?

- Viktig med lokalt engasjement



Kontaktperson:	

Guri	Bugge	

Mobil:	47	90	69	12	
E-post:	gurib@os/old}.no	

Kontaktperson:	

Helene	Gabestad	

Mobil:	92	81	27	23	
E-post:	helenega@os/old}.no	

Kontaktperson:	

MarIn	Norderhaug	

Mobil:	95	77	06	87	
E-post:	eginor@os/old}.no	

Fossilfri2030 Ren Kystlinje Kommunikasjon

Kontaktpersoner

Kontaktperson:	

Guro	Nereng	

Mobil:	41	62	44	26	
E-post:	guron@os/old}.no

Kontaktperson:	

Per	Wennerberg	

Mobil:	45	87	77	69	
E-post:	perw@os/old}.no	

Kontaktperson:	

Ragnhild	Saakvitne	

Mobil:	97	65	15	72	
E-post:	ragnhils@os/old}.no	

Klima Østfold Biogass Oslofjord Fairtrade
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Les	mer	på	disse	neRsidene:	

www.klimaos/old.no	
www.klimaogmiljo.com	
www.biogassoslosord.no	
www.renkustlinje.se	
www.fossilfri2030.no	
www.biogas2020.se	

h@p://www.vannportalen.no/
glomma	

Følg	oss	også	på	Facebook,	TwiRer	og	
LinkedIn!
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