


Organisering - resirkulering av landbruksplast

• Ved kjøp av landbruksplast betales det inn et vederlag som skal 
dekke kostnadene til resirkulering av plasten. I 2020 er vederlaget 
2,80 kr pr kg for folie og 4,00 kr for annen plast.  

• Tidligere fikk de som håndterte plast en høyere pris på ferdig 
sortert plast som gikk til resirkulering.  Innsamleren får 1250 kr pr 
tonn for det som samles inn. 

• Avtalen med Grønt Punkt forutsetter at man selv dekker 
transporten av plast til nærmeste mottaksanlegg/ 
innsamlingspunkt for plast. På grunn av lavere markedsinntekter er 
det mindre interesse for å hente plasten på gården i de områdene 
som har hatt denne praksisen. 

• Verdien på plast øker jo bedre den er sortert! Plast skal leveres til 
resirkulering på lik linje med annet avfall. 



86,6 % av landbruksplasten materialgjenvinnes
mot 53,8 % av plastemballasje fra næringslivet



Lever landbruksplasten!

HOLD FARGET 
RUNDBALLEFOLIE 

ADSKILT, SKILL MELLOM 
INNERNETT, FOLIE, 

FIBERDUK, SEKKER OG 
KANNER

KONTROLLER AT DU ER 
EN DEL AV 

FELLESSKAPET. SJEKK 
FAKTURAEN FRA DIN 
LEVERANDØR - DET 

SKAL STÅ MILJØGEBYR 
E.L.

KONTAKT DIN 
INNSAMLER FOR 

TILBUD/LØSNING ELLER 
LEVER TIL NÆRMESTE 

MOTTAKSSTED

SAMARBEID OG SE 
MULIGHETER SAMMEN 

MED BØNDER I 
NÆRHETEN

BEDRE KVALITET I ALLE 
LEDD VIL BIDRA TIL Å 

ENDRE VEDERLAGET PÅ 
PLAST POSITIVT.

LEVER REN PLAST!

BEDRE OG RIKTIGERE 
AVFALLSHÅNDTERING 

ER BEDRE FOR 
NÆRMILJØET, 

SAMFUNNET OG 
VERDEN!

KILDESORTER DITT AVFALL!



Ren landbruksplast-
resirkuleres

• Folkeopplysningen på NRK 1 har i høst  fokusert 
på at  husholdnings plast som kildesorteres 
brennes 

• 80 % av rundballefolien resirkuleres i Folldal                                                                               

• Rundeballefolien skal ristes for fôrrester og bør 
oppbevares slik at man unngår at for mye 
vann/snø følger med folien. 

• Skill ut innernett og annet avfall. I dag består 40 
% av det som samles inn av vann, jord, forrester
og annet avfall. Det betyr høyere miljøgebyr for 
bonden

Felleskjøpet Agri

NRK 1



Aktuelle temaer på landbruksplast
• Tydelig beskjed fra bønder landet over om store avsetnings-problemer 

på landbruksplast er svært bekymringsfullt.
• Bonden betaler et vederlag ved kjøp av plast som skal sikre at landbruksplasten 

kan leveres vederlagsfritt. 

• Vanskelig å få avsetning på plast i utlandet ➔ press på kapasitet hos mottaker og «i 
linja» ➔ plasten hoper seg opp ➔ avsetningen for resirkulert plast er viktig

• Vi ønsker å resirkulere mest mulig, men da må vi få plasten «vekk fra tunet»

• Fler innsamlingspunkter er viktig for å unngå for lange avstander og transport av 
plast

• Det jobbes med en samarbeidsavtale mellomaktører i landbruket 
(importørene, Bondelaget) og Plastretur.



God håndtering av landbruksplasten 
er viktig for landbrukets omdømme!

Rydd opp i plasten og husk «den 
løse halen»!

Sorter og lever!


