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SMIL- DET ER NÅ APRIL :)  

Gjør klar lammelåret, nå er det jammen påske! Jeg gleder meg til deilig lam jeg fikk 

kjøpt på Bondens Marked. Dessverre er ikke alt like rosenrødt som det perfekte 

påskelam, landbruksplast er et tema veldig i vinden i disse dager.  

Plast til besvær? 

Landbruksplast er noe de aller fleste bønder bruker, og ofte finnes det ingen 

alternativer til å måtte bruke store mengder med plast. De som ikke har en presse til 

plasten kan oppleve store ansamlinger av plast i fjøset. I 2019 ble 13.500 tonn 

landbruksplast tatt i bruk i Norge (NRK), i Nordreisa ble det levert inn 153,4 tonn fra 

2019 til nå  (dog fra hele Nord-Troms). Og selvom de fleste leverer all plasten sin til 

gjenvinning, så forsvinner mye av plasten ut i den frie natur. I en forskningsstudie av 

NORCE ble rundballefolie funnet i alle 43 elver som ble undersøkt. Landbruksplasten 

dominerte funn av plast, hele tre ganger så mye av all plast kom fra landbruket. Vær og 

vind er ofte en faktor som gjør at plasten flyr og flyter. Ettersom mange gårdsbruk 

ligger ved bekker og elver, er det naturlig at det havner der hvis det ikke har blitt 

behandlet på rett vis. Rundballer som står stablet langs vannkilder er ikke ideelt og 

forurensing er nesten unngåelig ved store regnfall og flom.  

Plast i natur er et aktuelt tema. Plast flyter nedover elver og setter seg fast i steiner. 

Plasten blir sakte nedbrutt i mindre biter og blir til mikroplast. Store selskaper jobber 

med løsninger og har ingen oversikt over hvor mye mikroplast som flyter. Ifølge 

Fertilizer Europe, står landbruksplast for hele 5% av alt plastavfall i Europa. EU er i 

prosessen med å forby mikroplast, men slikt tar lang tid.  

Så hvordan håndtere dette problemet? Det er ingen grunn til at det ikke skal kunne 

gjenvinnes. Et strengere regelverk er nok nødvendig, hvor det ikke er mulig å ta noen 

snarveier. Dagens system av innsamling er tydeligvis ikke nok, og en holdningsendring 

mot plast kan være nødvendig.  

På den annen side så forteller Grønt Punkt Norge at den Norske bonden er best i 

verden på gjenvinning. 2/3 av all landbruksplast i Norge går til gjenvinning og blir til nye 

produkter, noe som er unikt på verdensbasis. Det beste er om plasten blir lagret raskt 

og/eller blir presset med en gang. Å gjøre hele prosessen enkel og effektiv på gården vil 

være positivt fra et gjenvinningsperspektiv og gi bedre kontroll over plastavfall.  

«Kålrota er Nord Norges appelsin» 

Norsk ordtak 

HVA ER NYTT? 

Bonden Marked som ble arrangert 

den 20.mars på Storslett var en stor 

suksess. Flere produsenter måtte 

pakke ned tidlig da de ble tom for 

varer. Med en deilig eim av 

reinsdyrkebab i lufta, et glimt av solen 

og god stemning blant de oppmøtte, 

var det et fortreffende arrangement. I 

fremtiden håper vi at flere lokale 

produsenter har mulighet til å stille 

med sine varer så vi får vist fram det 

flotte Nordreisa har å by på.  

Gårdskart lanserte en oppdatert 

versjon 15. februar, som gjør at når 

man gjennom søknader og ordninger 

skal tegne på kartet, så kan enkelte 

oppleve problemer med å få med alt 

av tegninger på utskrift. For å løse 

dette kreves det at du tømmer 

nettleserens cache- altså nettleserens 

minne. Dette gjøres ved å trykke på 

Ctrl og F5-knappene samtidig. Det er 

også viktig å notere at Gårdskart ikke 

lenger støtter Internet Exlporer, bruk 

heller Google Chrome eller Firefox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.nrk.no/vestland/bonder-jublar-for-ny-plast-returordning-1.15414113?fbclid=IwAR2Yk2gKb11E5TwkjUqqgSe1ygvZharxpPg558C2GGq8n5kI60_nSiouLs0


KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Landbrukskafé kjører i gang igjen etter påske. Vi håper på større deltakelse og at vi 

endelig kan ha et fysiske møte. Vi avventer litt med datoen denne gangen, og ser på 

hvordan tiltakene og smittesituasjonen ser ut etter påske. Foreløpig tenker vi en 

kafé i uke 16.  

Vi vil snakke om valg av frø, presentert av Ellen Reiersen fra Norsk 

Landbruksrådgivning Nord Norge. Vi prøver også å få med oss en gjesteforeleser.  

Hvor? Kommunestyresalen på Rådhuset i Storslett, eller digitalt på TEAMS.  

Når?  Uke 16 (19-23 april) 

Blir det fysisk møte blir det servering av kake og kaffe!  

Nå er fristen for å søke SMIL og Drenering også rett rundt hjørnet: 12. april. Husk å 

søke hvis du har noen tiltak du vil gjennomføre!  

 

DIN TILBAKEMELDING 

Håpet er at dette nyhetsbrevet er noe dere faktisk vil lese, derfor ønsker jeg innspill     

fra deg! Er det noe du savner av informasjon fra kommunen? Er det noe du ønsker å 

dele som andre også vil ha nytte av, eller som er av interesse, gjerne også personlige 

erfaringer-del! Ikke nøl med å ringe eller sende en e-post dersom du har innspill 

eller spørsmål.  

 

 

 

 

 

 

Landbruksplast som flyter i elver- æsj!  

Kontakt oss 

Nordreisa Kommune 

Sentrum 17  

9151 Storslett  

77 58 80 46 / 911 33 479 

Pernille.bugel@nordreisa.kommune.no 

https://www.nordreisa.kommune.no/ 


