Landbruk Nordvest har påtatt seg ei rolle i innsamling av gamle redskap
og annet metallavfall fra landbruksnæringa i Møre og Romsdal. Planen
er at vi starter i mai og juni første halvår 2019 og at vi fortsetter i
september og oktober andre halvår 2019.
Sirkulær økonomi er et økonomisk paradigmeskifte: fra lineære verdikjeder til evige
kretsløp. Det avgjørende skillet går mellom biologiske og ikke-biologiske strømmer.
De biologiske strømmene skal integreres i naturens kretsløp slik at det blir minst
mulig ubalanse og skade på de naturlige biologiske prosessene. De ikke-biologiske
strømmene skal tvert om adskilles mest mulig fra naturen. Etter den første
ekstraheringen av ressursene gjelder det å bevare mest mulig av kapitalen av metaller
og mineraler inne i lukkede kretsløp.
Som det går fram av figur: deponering er det laveste og smaleste trinnet i
avfallsreduksjonspyramiden – øverst og bredest er gjenbruk, deretter kommer
material- og energigjenvinning.
Suksesskriterier:
1. Etablere en effektiv prosjektorganisasjon

2. Organisere innsamlingsapparat i samarbeid med lokale faglag, medlemmer i
Landbruk Nordvest, mottaksanlegg og renovatører
3. Sørge for avtaler med mottaksapparat
4. God kommunikasjon og markedsføring
Vi ser for oss at vi tar for oss kommune for kommune, der vi sørger for gode, ryddige
avtaler med mottaksapparat og bøndene som har noe å levere:
• Skaffe oversikt over mengde på forhånd
• Utplassering av containere på dertil egnede plasser
Denne detaljplanlegginga er vi nå i god gang med – vi inngår avtaler med grunneiere
om utplassering av containere og sørger for å bruke lokale renovatører, offentlige som
private. Samtidig spiller vi på lag med kommuner og organisasjoner som er i gang
med slik innsamling og som har holdt på noen år.
Vi har tro på å spille på lag med gode krefter innen så vel offentlig som privat sektor –
god samhandling gir gode resultat. Utfordringene tar vi som de kommer, veien blir
til når vi går.

