o:

Fot

Plast på avveie fra landbruket
-produksjon av kvalitetsmat betinger rene omgivelser

”Opprydding av landbruksplast” er et Clean Up Lofoten-tiltak i samarbeid med:
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Avfall på avveie skader miljø og omdømme
853 enheter med landbruksplast ble
registert ryddet langs strender og kystlinje i Lofoten i 2018. I tillegg kommer
landbruksplast som henger i gjerder
og trær, eller ligger langs veien mellom
lagringsplass og fóringsplass. Det er et
forebedringspotensiale her!

Plast fra landbruket som kommer på
avveie trenger ikke være store
mengder, men det visuelle gir fort et
annet inntrykk. Vi skal lage og selge
landbruksprodukter av høy kvalitet,
og da vi må sørge for ryddige og rene
omgivelser.

Plast akkumuleres i næringskjeden
Plast hører ikke i hjemme i næringskjeden, men verden har en kjempestor utfordring
når nettopp dette skjer. Fra problematikken rundt plast i havet har det blitt større
bevissthet rundt at plast ikke er organisk, men brytes ned til bestandig mikroplast.
Derfra kommer plastpartiklene inn i næringskjeden.
Større deler plast kan også forsveksles med mat og føre til at dyr og fugler blir kvalt
eller sulter til døde. Derfor er det viktig å ha fokus på hvordan og hvor plast benyttes,
avhendes og at en skal sørge for at det ikke kommer på avveie. I tillegg er det viktig
med gode rydderutiner for å hindre at dette skjer.

Det er viktig med
gode rutiner
for å hindre at plasten
kommer på avveie!

Bildet viser plast (grønt)
i fordøyelsessystemet til
plankton.
Foto: Verity White

Rundballer er blitt en del
av kulturlandskapet.

For å hindre rundballeplast på avveie:
1. Forsvarlig lagring skal sikre at rundballer ikke
tas av stormflo eller flom.
2. Løse ender er et problem særlig på
enkeltballer og de ytterste ballene i et lager.
3. Ved transport langs vei må man sikre seg
mot flagrende plast både av hensyn til miljø
og trafikksikkerhet.
4. Foringsplassene er en viktig kilde til plast på
avveie. Gode rutiner for å ta vare på plasten
gjør at du slipper å rydde.
5. Det er viktig med gode rutiner for mellomlagring av plast før levering på miljøstasjonen. Det er ergerlig å finne plast man
har prøvd å ta vare på i nettinggjerdet eller
som pynt på trærne.
6. Gjør en ekstra innsats på våren for å fjerne
plast som har frosset fast eller havnet på feil
plass.

Om denne er langreist eller kortreist,
vet man ikke - men man må gjøre det
man kan for å sørge for at dette ikke er
lokale kilder.

Fjern eller tips oss
om gamle baller!

				

Det finnes flere eksempler på ”gamle rundballer” som enten har fått ”grønt
hår”, eller ligger igjen som en sammensunket haug med fór/jord og plast i
skjønn forening, og vi ønsker å få disse fjernet. Enten de ligger på eget jorde
eller i fjæra et sted etter stormflo - ber vi om en dugnad for å få ryddet disse opp.
Kjenner du til rundballer i denne type forfatning?
Tips Clean Up Lofoten hvis du vet om eierløse baller på mark/fjæra osv. Det
første vi må gjøre er å få kartlagt omfanget. Har du noen på din eiendom, og
har du mulighet til å få de fjernet? Kan du bidra med traktor om vi får tips om
eierløse rundballer som bør fjernes?
Ved funn av store mengder forurensing - skal kommunen varsles.
Dersom en eiendom eller nærområdet blir forsøplet, kan kommunen
pålegge grunneier/forurenser å rydde opp. Dersom et slikt pålegg ikke
etterkommes, kan kommunen gjennomføre opprydding for grunneier/
forurensers regning.
Sammen holder vi Lofoten ren!
Kontaktinfo for tips og annen informasjon:
Clean Up Lofoten v/ Lofoten Avfallsselskap IKS
cul@las-lofoten.no
Marit: tlf: 95 88 75 75 Monica: 98 21 11 13

www.cleanuplofoten.no
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Selv om det er viktig å opparbeide seg
et lager av fór, er det grenser for
hvor lenge ballene kan ligge før, de
begynner å ”gro”.

