FIASposten
INFORMASJON FOR HUSHOLDNINGER I FJELLREGIONEN

1/2019
SAMMEN MOT GRØFTESØPLA
Dugnadsgjengen i Tylldalen
tar grep mot forsøpling Side 2

ÅPNINGSTIDER
Se alle åpningstider på våre
gjenvinningsstasjoner Side 5

GAMLE VRAK BLIR SOM NYE
Gjenvinning og gjenbruk
på bilverkstedet Side 6

SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLSFRI

Sammen mot
grøftesøpla

TEKST: DIGIKO / LIV MAREN
MÆHLE FOTO: DIGIKO OG
SIGNE SOLVANG AAMODT

Med mye landbruk og fylkesveien rett gjennom hele bygda, har folk i Tylldalen tatt
grep for å få søppelet ut av grøfta. Alle kan bidra litt, mener de.
- Kildesortering har vært godt innarbeidet i mange år, men det
siste året har vi også brukt egne avfallsdunker for plast.

Bøndene tar grep

Også bondelaget har tatt grep for å sørge for mindre plast og
søppel i naturen. Med to plastinnsamlinger i året, både betjent og
ubetjent, kan bøndene kvitte seg med overflødig rundballeplast
og annet plastavfall.
- En bonde bruker ganske mange meter med rundballeplast i
løpet av et år, men folk har blitt mer bevisste på å rydde den
opp enn før, og enda mer bevisst er vi nødt til å bli, sier leder
Jon B. Moen i Tylldalen Bondelag. Under innsamlingen sorteres
rundballeplast og annen plast i fraksjoner som fraktes til Folldal
for gjenvinning.

God løsning

DUGNAD: I fjor vår samlet tylldølene seg til spontan grøftedugnad for å plukke
plast og søppel i bygda. F.v: Mari S. Aamodt, Halvor L. Wang, Merete M. Moen,
Gunn Bråten, Jon H. Bråten, Ane S. Horten, Magni Horten, Trude Aasheim, Ine
A. Torud, Elisa H. Bråten, Margit Wang, Ruth Elin Eggen og Tage Mømb. (Foto:
Signe Solvang Aamodt)

Plastforsøpling er et stort og akutt problem i hele verden.
Plastavfall og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i
miljøet i hundrevis av år og skade både natur, dyr og mennesker.
I følge tall fra Miljødirektoratet er det på verdensbasis anslått
at mellom 8-12 millioner tonn plast følger vannveier og havner
i havet hvert år. Når snøen smelter, kommer vinterens synder
fram - også i innlandet. I Tylldalen troppet hele bygda opp for
å rydde grøfter og fellesarealer fri for plast og søppel i fjor vår.
- Alle generasjoner var med, og oppunder 30 personer bidro
til å rydde søppel, sier Signe Solvang Aamodt, som var med
på aksjonen. I løpet av noen få ettermiddagstimer samlet
tylldølene sekk på sekk med søppel, før de møttes til kaffe og en
matbit etterpå.

Moen opplever at bøndene er takknemlige for å ha en mulighet
til å kvitte seg med landbruksplasten.
- Før i tida ble den jo bare brent, og det tror jeg det er slutt på
nå. Landbruket har også et potensielt mikroplastproblem, med
biter av plast som blir liggende igjen i naturen. Vi er nødt til å
være flinke til å samle opp plasten rundt der vi har rundballene
oppbevart, og sørge for å få med oss alt, understreker Moen.

Må ha rutiner

Gode rutiner er nøkkelen til et mer plastfritt landbruk, mener
bondelagslederen.
- Det handler om å være flinke til å rydde alt med en gang. Å
ha innsamling to ganger i året, gjør at folk får en praksis og en
god rutine på å rydde opp og få det vekk. Jeg har trua på at om
man holder orden rundt eget hus, er vi godt på vei. Vi oppfordrer
bøndene til å lagre gode mellomlagre, slik at det kan leveres til
neste innsamling.

Spontan dugnad

Veigrøft-dugnaden ble bestemt spontant etter at oppfordring ble
lagt ut på Facebook. Da hadde allerede enkeltpersoner startet
jobben med å plukke søppel i grøftene rundt der de selv bodde, i
tillegg til at mange ryddet i dagene før og etter dugnaden.
- Vi er en hel generasjon som har vokst opp med at veigrøftene
ble rensket før 17. mai. Dette foregikk i skoletida. Vi laget oss
egne søppel-plukker-pinner som funket fint, forteller Aamodt,
og legger til at veigrøft-dugnaden også kommer til å dukke opp i
2019, i tillegg til de vanlige tiltakene.

Tradisjon

- Hvert år er det også vårdugnad ved skolen, barnehagen,
Tronshall og kirka. Det har blitt en godt innarbeidet tradisjon
hvor store deler av bygdefolket er med, hvor det ryddes søppel,
rakes plener og stelles bed og busker, sier Aamodt, og forteller
at skolebarna også er godt inne i arbeidet.
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SAMLER INN: To ganger i året samler bondelaget i Tylldalen inn landbruksplast
og annet plastavfall. Leder Jon B. Moen opplever at bøndene er takknemlige for
å kunne kvitte seg med avfallet på en god måte.
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Sporløs
ferdsel
i naturen
Line Victoria Sverdrup skulle egentlig studere i Trondheim, men
endte opp med kjæresten og to polarhunder på Evenstad i StorElvdal. Turbloggeren med hundrevis av døgn i villmarka bak seg,
mener vi alle har et ansvar for å holde naturen søppelfri.
- Det er så enkelt som å ta med oss det vi
tok med inn i skogen, ut igjen av skogen.
Har vi klart å bære det med oss til, klarer
vi vel å bære det hjem igjen, fastslår
turvante Line Victoria.
- Er du i nærheten av en godt brukt
bålplass, bruk denne fremfor å lage en ny.
Ikke bruk flere døde trær enn du akkurat
må. Husk at alle både døde og levende
trær er skjulested og hjemmet for mange
ulike arter. Bruk derfor kvist som har
falt ned til bål så langt det lar seg gjøre,
oppfordrer hun.

Rydd etter andre

Hun oppfordrer også til å plukke opp
andres søppel du finner på din vei.
- Det krever så lite, men betyr så mye.
Tar du matpakken din ut av en pose, legg

den godt og trygt tilbake i sekken med en
gang. Ikke la søppel som du skal ta opp
senere, ligge og slenge. Det er så lett å
glemme, og et lite vindkast kan ta med
seg posen din flere hundre meter, sier
Line Victoria.

viktig å ikke kaste søppel i naturen. Jo
tidligere de kommer ut i naturen og lærer
om viktigheten av å plukke opp både sitt
eget og andres søppel, jo bedre grunnlag
legger vi for hva slags forhold de vil få til
naturen senere i livet, oppfordrer hun.

Lær opp barna

Ta ansvar

- Vi har et ansvar. Ikke bare for naturen og
dyrene, men også for hverandre og for våre
neste generasjoner. Det er gull verdt å ta
med barn ut på tur, lære dem om dyreliv
og naturen. La dem nyte fuglekvitter, se
tretoppene vaie i vinden, kjenne lukten
av ordentlig frisk luft grillet pølse fra bål.
Men lær dem også viktigheten av å rydde
pølseposen, lompepakken og ketchupkorken tilbake i sekken med én gang de
har brukt det. Fortell hvorfor det er så

- Vi kan ikke stå og vente på at noen
plutselig skal redde verden. Vi må selv
ta ansvar for egne handlinger fordi det
utgjør en forskjell. Hvis du går i skogen,
finner søppel som ikke er ditt og tenker
at neste person som kommer sikkert tar
det med seg, vil det aldri skje en endring.
Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi
alle gjøre noe!
TEKST: DIGIKO/LIV MAREN MÆHRE VOLD
FOTO: AUGUSTUS MOLTUBAKK
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En dag på gjenvinningsstas
Gjenvinningsstasjonen og brukthandelen er et mekka for alle som brenner for
miljøet, resirkulering, høy grad av gjenvinning og gjenbruk. Er du miljøbevisst
leverer du avfallet til FIAS.
Det er kaldt og snøen faller lett, men det har ingen ting
å si for gjenvinningslystne tynsetinger. Bil på bil entrer
gjenvinningsplassen. Kartong, skibokser, avfall fra oppussing,
maling, elektriske artikler, runnballeplast og juletrær er blant
avfall som leveres mens Tynsetmagasinet er innom.
- Dette er ingenting mot trafikken vi har om våren. Da smeller
det. Fra april til oktober er det bra trykk her. På vinterstid er vi
to som jobber her. Om sommeren må vi være flere, sier Henning
idet han er på veg ut for å hjelpe en kunde som kommer med et
billass med avfall.
De FIAS-ansatte forteller at mange kommer for å titte, for å se
om de kan gjøre et lite bruktkupp. I trappen opp til andre etasje
er det utstilt både porselen og gamle ski som ikke er til salgs.
Og i andre etasje kan alle forsyne seg av bøker, filmer og musikk
gratis.
- Leverer du ting vi ønsker å ha i bruktbutikken får du levere
det gratis, smiler Henning Alme. Han har ansvaret for
gjenvinningsstasjonen på Tynset.

For både næringsliv og husholdning

- Næringslivet og bedrifter betaler ikke renovasjonsgebyr og
må betale for det meste de leverer. Næringslivet på Tynset
er veldig flinke til å levere farlig avfall og bygningsmasse. Da
Tynsetmagasinet var innom kom Kjell Arne Bredesen fra
Bilskadesenteret Tynset AS med et stort lass med emballasje
som skulle leveres.
- Bilskadesenteret er en av de flinke næringslivskundene våre.
Kjell Arne kom med et like stort lass med pappemballasje i
forrige uke, roser Henning.

Rive kjeft på gamlemåten

Mens Tynsetmagasinet er på besøk stikker flere innom i
forskjellige ærend. Noen ønsker flere papirsekker, andre

søppelesekker – og ja, her rives
kjeft i forbifarten. Latteren og
kjappe kommentarer som får
latterdøra til å åpne seg på vidt
gap fyller rommet. Per Roar Øian
kom med både pappemballasje
og gamle dører.
- Det er så flott å reise hit og
få levert alt her. Vi har pusset
opp kjøkkenet. Da blir det en
del avfall, ikke minst den gamle
innredninga. Gutta her viser hvor
jeg skal kaste avfallet – og så er
det så hyggelig å treffe dem og få
rive litt kjeft på gamlemåten, ler TRIVELIG PRAT: Henning Alme, t.v., pensjonert kol
Per Roar.
Han kan ikke forstå at folk kan
kaste avfall av all slags art ute i naturen.
- All søpla må jo fraktes dit også. Da skjønner jeg ikke at folk ikke
like godt kan kjøre det hit hvor det behandles på en forsvarlig
måte, sukker han hoderystende.

Nesten alt gratis

- Leverer du som privatkunde er det meste du kaster
gratis, understreker Henning. Han ramser opp papir, plast i
gjennomsiktig, merka sekk, porselen, keramikk, Glava, glass og
metall, bølgepapp, kartong, alt farlig avfall, elektriske artikler,
trevirke, hageavfall, metaller, rene masser og klær er avfall
privatpersoner ikke må betale for å bli kvitt da kostnadene
dekkes av renovasjonsavgiften.
- Vi tar ikke i mot dynamitt og ammunisjon. Atombomber er det
også sjelden vi tar i mot, flirer Henning.

EMBALLASJE: FIAS-ansatt Henning Alme, t.v. tar i mot Kjell Arne Bredesen fra Bilskadesenteret Tynset AS som skal
kvitte seg med bølgepapp.
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Fra spøk til alvor

- Ammunisjon, fyrverkeri og
eksplosiver skal leveres lokal
politimyndighet, legger han til.
Det har hendt at de har funnet
skarp ammunisjon i kasser for
småbatterier,
småelektronikk
og i metallcontainere! Dette er
unntak, men et slikt unntak kan
få fatale konsekvenser for kunder,
de ansatte og de som tar i mot
avfallet i neste ledd.
- Vi velger å tro at slikt skjer på
grunn av uvitenhet. Kanskje har
noen ryddet etter et dødsbo og
tømt en skuff med diverse ting
som også har inneholdt skarp
ammunisjon. Se godt etter, og
sjekk hva du leverer, oppfordrer
Per Erik.
En del byggavfall inneholder farlige
stoffer som kan være skadelige når
det rives, knuses eller kastes. Det
er derfor viktig å sortere avfallet
underveis i oppussingen, og levere
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sjonen
TEKST OG FOTO: MARIT ARNESEN / ARTIKKELEN ER
TIDLIGERE PUBLISERT I TYNSETMAGASINET

Åpningstider
FIAS har betjente gjenvinningsstasjoner i hver kommune
i Fjellregionen. Her kan du levere alle typer avfall, og du får
gode råd og hjelp til sortering. Du er velkommen til å bruke
alle våre gjenvinningsstasjoner uansett hvor du bor.
ALVDAL KOMMUNE

RENDALEN KOMMUNE

Alvdal gjenvinningsstasjon
Mandag kl. 12-19og (fra
24/4)
Onsdag kl. 14-18
Lørdagene 4/5, 25/5, 15/6 og
24/8 kl. 11-14

Elvål gjenvinningsstasjon
Mandag kl. 14-18
Lørdagene 11/5, 15/6 og 3/8
kl. 11-14
Åkrestrømmen
gjenvinningsstasjon
Fredag kl. 14-18
Lørdagene 4/5, 18/5, 22/6 og
10/8 kl. 11-14

ENGERDAL KOMMUNE

llega Brynjulf Opdal og Per Erik Eriksson har tid til å slå av en prat.

det på gjenvinningsstasjonen så det blir sortert på
riktig måte.

Prisene går ned

Leverer du avfall i umerkede sekker, det vil si sekk
uten FIAS-merking, må du betale kroner 20 for
sekken. Leveres en sofa må det betales 25 kroner
per sete. Grovavfall belastes med 200 kroner per
kubikk, en pris som er halvert på to år. Skal mer enn
tre kubikk leveres, må du avtale med de ansatte før
du leverer.

Unikt arbeidsmiljø

- FIAS har et unikt arbeidsmiljø, med en god struktur
hvor de ansatte har medbestemmelse. I FIAS er
det ingen småkonger og utrolig mange hyggelige
kollegaer, smiler Brynjulf Opdal, tidligere FIASansatt i 17 år, nå pensjonert. Han har tatt seg en tur
innom gjenvinninga på Tynset for å møte tidligere
kollegaer og kunder. Henning og Per Erik nikker
samtykkende. Henning har vært ansatt siden 2011
og Per Erik fra 2005. Det er ikke tilfeldig. De kan ikke
tenke seg en bedre arbeidsplass.

Drevsjø gjenvinningsstasjon
Tirsdag kl. 13-18
Lørdagene 4/5, 25/5, 29/6 og
17/8 kl. 11-14
Sømådalen (mobil stasjon)
Lørdagene 15/6 og 7/9
kl. 9-11.30
Elgå (mobil stasjon)
Lørdagene 15/6 kl.14.30-17
FOLLDAL KOMMUNE
Folldal gjenvinningsstasjon
Torsdag kl. 14-19
Lørdagene 11/5, 1/6,
22/6 og 10/8 kl. 11-14
HOLTÅLEN KOMMUNE
Ålen gjenvinningsstasjon
Tirsdag kl. 13-19
Lørdagene 27/4, 25/5, 17/8
og 21/9 kl. 11-14
OS KOMMUNE
Os gjenvinningsstasjon
Onsdag kl. 14-19
Lørdagene 4/5, 18/5, 29/6
og 24/8 kl. 11-14
Tufsingdalen
(mobil stasjon)
Lørdagene 1/6 og 14/9
kl. 9-11.30

GRATIS: I 2. etasje er det bare å forsyne seg med bøker, filmer og
musikk. Alt er gratis.
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RØROS KOMMUNE
Røros gjenvinningsstasjon
Mandag og torsdag kl. 11-19
Lørdagene 11/5, 1/6, 15/6,
6/7, 3/8, 31/8 og 5/10 kl.
11-14
STOR-ELVDAL KOMMUNE
Koppang
gjenvinningsstasjon
Onsdag kl. 12-19 og (fra
29.4) Mandag kl. 14-18
Lørdagene 27/4, 11/5, 25/5,
29/6, 24/8 og 5/10 kl. 11-14
TOLGA KOMMUNE
Tolga gjenvinningsstasjon
Torsdag kl. 14 - 19
Lørdagene 11/5, 1/6 og 10/8
kl. 11-14
TYNSET KOMMUNE
Tynset gjenvinningsstasjon
Tirsdag og Fredag kl. 11-19
Lørdagene 27/4, 18/5, 1/6,
22/6, 17/8 og 21/9 kl. 11-14
Kvikne (mobil stasjon)
Mandagene 13/5, 3/6, 1/7,
5/8, 2/9 og 7/10 kl. 14-18

Kart finner du på fias.no, app’en
Min Renovasjon eller Google Map.
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Gamle vrak blir so

Disse strøkne VW boblene var vrak da de kom inn til T1Motor AS på Tynset. Fra venstre: Daglig leder Gro Irene Grindflek, Vegard Grindflek, Inge Birger Mikkelsen og
Geir Inge Mikkelsen.

Gamle vrak blir som nye biler hos
T1Motor AS på Tynset i Hedmark.
– Det er bedre at vi setter i stand
veteranbilene enn at de blir
stående og ruste i skogen eller
kjørt til bilvrakplass.
Vi møter T1Motors daglig leder Gro Irene
Grindflek, teknisk leder Vegard Grindflek
og biloppretter Geir Inge Mikkelsen mens
de arbeider med mange forskjellige biler
samtidig. De fleste bilene er VW bobler.
- Vi har funnet en nisje i markedet og har
mer enn nok å gjøre, sier de.
Da vi snakket med dem, hadde de arbeid
for lang tid framover. På verkstedet jobber
de både med det som kan defineres som
vrakbiler og renoveringsobjekter.

Mest originale deler

T1Motor AS er svært bevisste på gjenbruk.
Når de skal bygge opp et gammelt vrak,
setter de i stand bilen med mest mulig
originale deler. En VW boble 1964-modell
som står skinnende blå, som ny, er et
godt eksempel. Den hentet de nedrustet
og forfallen. Den var i så dårlig forfatning
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at de kjøpte en delebil til gjenoppbygging
av bilen.

Gjenbruk

- Vi tok ut blant annet vinduer,
motorlokket, panseret, dørene og nesten
alt inventaret fra delebilen og monterte
over til den andre bilen, sier de.
Det ville vært enklere, kanskje også
billigere, å kjøpe nytt, når de regner på
hva det koster i arbeid å ta vare på alt det
gamle. Men de legger vekt på at bilene
skal være mest mulig originale.

Lang erfaring

Vegard
Grindflek
og
Geir
Inge
Mikkelsen har lang erfaring fra arbeid
i vanlig bilverksted. Dagens moderne
bilverksteder bytter deler på bilene i
stedet for å reparere deler som ikke
fungerer. Bruk og kast.
- Det blir mye mindre avfall når vi
arbeider med veteranbiler. Da vi drev
vanlig bilverksted, byttet vi deler og
kastet de gamle. Nå tar vi vare på nesten
alt, sier de.
T1Motor AS ble startet for om lag ett år
siden.
- Det er en drøm som har gått i oppfyllelse.

Nå kan jeg arbeide med det som før var
en hobby, sier Geir Inge Mikkelsen.
T1Motor AS plukker fra hverandre bilene
ned til minste del, motorene også.
De sveiser – fjerner rust – der det er
nødvendig. De bygger opp igjen bilene
del for del. De lakkerer bilene. Dette er
med andre ord svært variert arbeid.
- Hvordan er økonomien i å drive med
veteranbiler?
- Vi driver ikke med dette for å bli rike,
men for å ha noe å leve av. Veteranbiler
er verneverdige biler. En investering.
Prisene på veteranbiler har økt veldig
mye de siste to årene. Vi ser lyst på
fremtiden, sier daglig leder Gro Irene
Grindflek, teknisk leder Vegard Grindflek
og biloppretter Geir Inge Mikkelsen.
Gamle biler gir mer avgasser,
sammenlignet med nye. Men de tre
poengterer at veteranbilene kjøres
mindre og brukes mer som stasbiler.

Dokumenterer arbeidet

T1Motor AS er aktiv på Facebook. De har
også egne lukkede sider på Google for
kundene, slik at de kan se arbeidet som
blir gjort på bilene deres, dag for dag.
Andre verksteder kontakter for øvrig
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om nye
TEKST OG FOTO: HARALD VINGELSGÅRD
ARTIKKELEN ER TIDLIGERE PUBLISERT
I MAGASINET KRETSLØPET

T1Motor AS for å få satt i stand gamle
bilvrak. Gjenbruk er gjengangeren, ikke
bare i arbeidet med bilene, men også
lokalene hvor bedriften holder til.
I mottagelsen har de et flott, moderne
rom med resepsjonsdisk av gamle
treplanker og glassplater som ble brukt
i en IKEA-hylle i en butikk som Gro Irene
Grindflek drev tidligere. Matta på gulvet
er også - blant mye annet - gjenbruk.
Verkstedet er satt i stand med en brukt
lakkboks, rommet der bilene lakkeres.
Løftebukkene som de heiser opp bilene
med, er gamle bukker de har satt i stand
selv.
T1Motor AS fikk raskt så mye å gjøre,
at de måtte bygge ut verkstedet. Det ble
gjenbruk av elementer til blant annet tak
og vegger.
De tre er fast ansatte i T1Motor AS. I tillegg
har de en lærling og to deltidsansatte.
- Vi har fått utrolig bra tilbakemeldinger
fra kundene våre. Det er moro, sier de
tre i verkstedet som gjør rustbiler
om til skinnende klenodier. Når de
blir ferdig med bilene som står
i verkstedet, har de mange
flere gamle rustne biler
i lageret, gamle biler
«med sjel», biler som
skal få nytt liv.

Brukthandel
FIAS har brukthandel på Røros, Tynset og Koppang gjenvinningsstasjon. Mindre
gjenstander til brukthandel kan leveres inn på alle gjenvinningsstasjoner etter
avtale med betjeningen.
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Livestock –
med miljøet
i fokus

TEKST: BERIT SELBOE-COOTE/
FIAS FOTO: LIVESTOCK

- Da vi avgjorde at vi skulle bli en mer miljøbevisst
festival var vi ikke sikre på om det kom til å lønne seg
eller om det ville kreve mer jobb av oss. Men det viste
seg å være både enklere og billigere for oss å sortere
mer, forteller daglig leder Anne Linn Schärer.
- Takket være støtte fra Miljøfondet til Fias fikk vi bygget
miljøstasjoner som gjorde oss gode på sortering. Det gikk så
bra at det inspirerte oss til å tenke at nå er vi klare for å bli bedre
på miljø i ALLE ledd, forteller daglig leder Anne Linn Schärer i
Livestockfestivalen på Alvdal.

kontakt! Det er lærerikt, sosialt og veldig lav terskel for å bli
med, oppfordrer daglig leder Anne Linn Schärer.

- Samarbeid er bare vinn, vinn, vinn!

Da vi skulle finne løsning for matsortering lette vi lokalt etter
samarbeidspartnere. Og jeg må si det er ei glede å ringe rundt
og spørre etter hjelp i Fjellregionen, vi får så positiv respons!
Sortering av mat fikk vi for eksempel til gjennom et samarbeid
med Alvdal Hagelag og Storsteigen Videregående som tok i mot
og komposterte. Og det er bare starten.

Miljøfyrtårn

Vi prøver å samarbeide så bredt som mulig for å få til mer, det
er bare vinn, vinn, vinn. Så i fjor fokuserte vi på transport og
fikk til et tilbud med nesten gratis busser til og fra festivalen.
Det tilbudet kom etter samarbeid med Hedmark Trafikk og
Ungdomsrådet i Fjellregionen. Vi har også et samarbeid med
Sparebank1 om å sette fokus på bærekraftighet og sammen
med Fias skal vi jobbe for å bli miljøfyrtårn-sertifisert til årets
festival.
- Vi vil bevisstgjøre og inspirere. Oss sjøl, publikum
og leverandører – ja alle rett og slett, smiler Anne Linn.

SORTERINGSSTASJON: Livestock fikk støtte fra FIAS sitt Miljøfond til å lage
miljøstasjoner for sortering og til å miljøsertifisere festivalen.

Må tørre å snakke om miljø

-Det handler for oss om å tørre å snakke om miljø og se på
hva som kan forbedres, endres, gjøres annerledes. Livestockgjengen består av 22 personer fra ulike steder i regionen, noen
bor her, mange jobber eller studerer andre steder.
- Vi ønsker oss en miljøsjef på laget, så hvis du føler kallet, ta

Om Livestockfestivalen:
Livestock arrangeres på Alvdal 12.-14. juli i år. I tillegg til konserter
er det mange aktiviteter å være med på. Samtidig arrangeres også
Kalvstock for barnefamilier med både musikk og aktiviteter. Dette er
det 13. året festivalen arrangeres.

Har du idéer til gode miljøtiltak?
Søknader sendes til firmapost@fias.no
Det er ingen formelle krav til søknaden, men den må
inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å gjøre, en
tidsplan og et budsjett, samt hvor mye man søker om.

Miljøfondet
Søknadsfrist 30. april
Søk om støtte til gode
miljøtiltak i Fjellregionen

Foto: Geetanjal Khanna / Unsplash
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Et kinderegg for miljøet
Alvdal kommune, i samarbeid med FIAS og de øvrige ni eierkommunene, har fått
støtte fra Miljødirektoratet til et forprosjekt som skal undersøke muligheten for
et biogassanlegg i Fjellregionen.

TEKST OG FOTO: HANNE
MAAGENG OLSEN / FIAS

Prosjektet er godt i gang, med Oddvar
Austbø fra Tynset som prosjektleder, og en
referansegruppe som har god kunnskap
om landbruket i regionen og erfaringer fra
tilsvarende prosjekter.
Når FIAS har eiermøte 3. mai, er det en
god anledning til å presentere resultatet
av mulighetsstudien for kommunene
i Fjellregionen.
FIAS mener at produksjon av biogass er
et kinderegg for miljøet;
• resirkulering av næringsstoffer
i matavfall, slam og husdyrgjødsel
• klimanøytralt bio-drivstoff og
reduserte utslipp av klimagasser
fra landbruket
• biorest som kan gi økning i avlinger
og mer effektiv gjødselspredning.
Med myndighetenes krav om 65 prosent REFERANSEGRUPPA: I referansegruppa for prosjektet sitter Kjersti Ane Bredesen, landbrukssjef i Tolga
materialgjenvinning av avfall, og et mål kommune (fra venstre), Oddvar Austbø, prosjektleder, Ivar Midtdal, Hedmark bondelag, Ronny Olsson,
om at 30 prosent av husdyrgjødsla skal Klosser Innovasjon, Ole Sylte Heggset, landbrukssjef Alvdal og Tynset kommune og Tore Fløan, daglig leder
via et biogassanlegg innen 2020, så må i Ecopro, Verdal.
det iverksettes tiltak. FIAS planlegger
kildesortering av matavfall, og med et biogassanlegg vil man Tilgang på husdyrgjødsel inn i anlegget, og spredning av
bevare næringsstoffene i matavfallet, og produsere biogass bioresten etter at biogassen er tatt ut, er en forutsetning for at
som kan erstatte fossilt drivstoff. Når man lager biogass av et biogassanlegg blir vellykket. Derfor er det viktig å få bonden
husdyrgjødsel, reduseres utslipp av klimagasser fra landbruket, med på laget, og å få oversikt over hvilke konsekvenser økt
og det dannes en biorest som har høyere gjødselkvalitet og transport vil få for økonomien til det enkelte gårdsbruk. Men
mindre lukt enn vanlig husdyrgjødsel.
med store bruk og lange avstander, vil det være en fordel at
bioresten kan leveres tilbake til et satellittlager.
Transport i tankbil og mulighet for å ta i bruk
slangespreder, vil effektivisere arbeidet
med gjødselspredning.
Det er flere andre forhold som gjør det
spennende å se for seg et biogassanlegg
i Fjellregionen. Med økt bruk av biogass
i tungtransporten, er det for eksempel viktig
med tilgang til pumpestasjoner. Med Rv. 3
gjennom store deler av vår region, bør det
være gode avsetningsmuligheter for biogassen.
I tillegg får vi lokal utnyttelse av avfallet fra
næringsmiddelindustrien i regionen.
Til sammen blir dette en spennende
kombinasjon av næringsutvikling og miljøtiltak.

INFORMASJON: Tore Fløan, daglig leder i Ecopro, fra informasjonsmøte for landbruket tidligere i år.
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Temasider

Å kaste mindre mat
Det kastes mye mat i Norge. Hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne vært spist.
Matavfall som kildesorteres kan bli til næringsrik jord, eller biogass. Men det viktigste miljøtiltaket
DU kan gjøre, er å bidra til å redusere matsvinnet ved å kaste minst mulig.

Tips for å ta vare på maten

Kilde: ung.no

Ta vare på restene

Har du rester igjen fra middagen betyr ikke det at de må kastes. Ta vare på
pastaen og bruk den som en ingrediens i en kyllingsalat dagen etter. Lag
fiskekaker av kokt fisk, og bruk kokte grønnsaker til å jevne supper og saus!
På Matvett.no finner du hjelp til hvordan du kan bruke opp restene.

Planlegg innkjøpene

Foto: Jay Wennington / Unsplash

Lager du handlelisten før du drar på butikken, er det lettere å unngå
undøvendige fristelser. I tillegg blir butikkturen mer effektiv om du allerede
har en handleliste å følge i butikken.

Sørg for å oppbevare maten riktig

Vær nøye med å lagre matvarene slik det står oppgitt på emballasjen.
Kjølevarer bør ikke stå i romtemperatur over lengre tid, og rester bør
pakkes inn i lufttette bokser og kjøles ned. Fisk og kjøtt bør også oppbevares
nederst i kjøleskapet, fordi temperaturen er kaldest nederst.

Ha oversikt over det du har

Det er lett å glemme hva man har i kjøleskapet - og ikke minst fryseren. Ofte
finner en matvaren når det er for sent. Merker du både poser og bokser med
innhold og dato, kan du enkelt ta ut det du trenger av fryser eller kjøleskap.

Kan spises selv om det har gått ut på dato

En del uåpnede varer kan spises lenge etter holdbarhetsdato. Ser varene
normale ut, kan de spises. Men det finnes noen matvarer som ikke bør
spises etter holdbarhetsdatoen: fersk fisk, kylling, kjøttfarse, kjøttdeig,
innmat og rå pølse.

Melk kan brukes etter datostempelet

Melk, fløte og creme fraiche kan brukes i vaffelrøre, sauser
og middagsretter selv om de har gått ut på dato. Syrnede
melkeprodukter som kefir, youghurt og rømme kan også holde
seg godt ut over datostemplingen. Lukt og smak deg frem, så
finner du ut om det er spiselig.

Spis eggene selv om de har gått ut på dato

Salmonella er veldig sjeldent blant høns i Norge, men fordi vi
må følge EØS-reglene stemples egg med 28 dager holdbarhet
fra verping. I følge Opplysningskontoret for egg og kjøtt
kan norske egg holde seg fine i flere måneder, dersom de
oppbevares i kjøleskap. 			
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Visste
du at...?
I september 2020 får
alle i Fjellregionen
nye dunker, en av
dem er til å sortere
matavfall i.

Visste
du at...?
Matprodusenter må
kaste en tredjedel av
maten de produserer
fordi den har
“unormal” form eller
størrelse.

Nettsteder
med gode tips til å bruke opp matrester:
www.matsmart.no
www.matvett.no
www.spisoppmaten.no
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Utgått på dato?
Må all mat kastes med en gang etter at holdbarhetsdatoen
er gått ut? Maten vi spiser skal være trygg å spise. Det er
bestemt med lov. Alle ferdigpakkede matvarer skal derfor
merkes med holdbarhetsdato. Ofte står det på pakken,
hvordan matvaren skal oppbevares. Dette må følges for at
datomerkingen skal stemme. Det er to typer merking:

Siste forbruksdag

Matvarer som lett blir dårlige skal ikke selges etter at
holdbarhetsdatoen "Siste forbruksdag..." har gått ut. I
slike matvarer kan bakterier etter kort tid gjøre maten
helsefarlig. Eksempler er skalldyr, fisk og kjøtt.

6. Hva er viktigst å huske
på før du lager mat?
7. Hva bør temperaturen
i et kjøleskap være?
8. Hva trenger vi
proteiner til?
Vi har plassert ut en hel del miljøhjelpere rundt
i FIASposten, kan du finne ut hvor mange som rydder i
bladet? (Alle utenom de på denne siden telles).

9. Hvem kan du melde
fra til dersom du blir
syk av mat du har
spist?

1. Ja det går fint.
Produsenten setter
utløpsdato med god
margin. Bruk luktesansen.

5. Hva er viktig å huske
på når du skal
spare på rester i
kjøleskapet?

2. Kjøtt og fisk.

4. Hva er tilsetningsstoffer?

3. «Best før» antyder når
produsenten mener maten
er på sitt beste, men at
den er spiselig og har god
kvalitet lenge etter datoen.

Konkurranse

Vinn en
lse
filmoppleve n!
e
n
io
g
re
i Fjell

4. Blir tilsatt maten for å øke
holdbarheten, erstatte
sukker, gi en bestemt
smak eller konsistens eller
en spesiell farge.

3. Hva betyr Best før...?

5. Å merke dem med innhold
og dato.

2. Hvilke matvarer blir
lett dårlige?

6. Å vaske hendene.

1. Kan du spise mat som
har gått ut på dato?

7. 4 grader eller mindre.

Kilde: mattilsynet.no

Matquiz

8. Oppbygging og vedlikehold
av kroppens muskler og
vev.

Denne datoen forteller hvor lenge en matvare holder seg
uten å få dårligere kvalitet. For eksempel smak, farge,
konsistens eller andre egenskaper. For å minske matsvinn
har flere produsenter valgt å merke maten med "Best før,
ofte god etter".

9. Mattilsynets
distriktskontor på tlf.
06040.

Best før...

Når du har telt alle kan du sende antallet til bsc@fias.no.
Da er du med i trekningen om to kinobilletter i kommunen
der du bor i Fjellregionen.

Lær mer om miljø
Vi kommer gjerne på besøk til skolen eller
barnehagen. Vi forteller om avfallsordningen
vår og arrangerer quiz, stafett eller natursti
med kildesortering som tema. Eller vi kan
utarbeide et opplegg til et annet miljøtema.
FIAS tar i mot besøk på gjenvinningsstasjonen av skoleklasser fra 3. trinn og
oppover. Ta kontakt for å avtale tid for besøk
og omvisning.
På nettsiden www.miljøskole.no kan skoler
og barnehager i Fjellregionen bestille gratis
undervisningsmateriell for ulike temaer
knyttet til avfall og miljø. Der finnes det også
spill, filmer og annet materiell som kan
brukes i undervisning for ulike klassetrinn.
SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLSFRI

Skulle du
ønske det var mer
kildesortering på skolen?
Snakk med rektor. Avtaler om
sorteringsutstyr gjøres på samme
måte som andre innkjøpsavtaler
på skolen. FIAS er ett av
flere selskaper som tilbyr
avfallsløsninger til bedrifter
og virksomheter.

Foto: Ivar Thoresen / DMT
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Foto lånt av: Årim

Scan
QR-koden
for linker til
nedlasting
av app’en:

Smårusk
Ammunisjon må
leveres til politiet

FIAS har nå flere ganger funnet
ammunisjon sammen med
batterier eller annet avfall! Vi
minner om at ammunisjon ikke
må kastes sammen med annet
avfall, men leveres til politiet.

FIAS-informasjon
på mobilen

Lørdagsåpent på gjenvinningsstasjonen

I mobil-app’en Min Renovasjon finner du åpningstider og kart
med alle våre returpunkter og gjenvinningsstasjoner.

Etter påske og fram mot høsten har vi flere helger med
lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. Du finner ut hvilke lørdager
på side 5 eller på www.fias.no.

Hvis du legger inn din adresse kan du som husholdningsabonnent få varsel på mobilen dagen før avfallet hentes.

Mobile gjenvinningsstasjoner

Min Renovasjon kan lastes ned fra AppStore hvis du har
iPhone, Google Play dersom du har Android.

Mobil gjenvinningsstasjon er et tilbud fra FIAS der det er langt
til betjent gjenvinningsstasjon. Sjekk hvor og når på side 5 eller
på www.fias.no.

App’en er gratis å laste ned og bruke.

Vårløsning på veien

For å unngå at bilene til FIAS ødelegger veier i vårløsningen, er
det viktig at vegeier varsler FIAS når veien ikke er kjørbar. Vi kan
etter avtale med vegeier varsle berørte abonnenter på SMS om
hvor de må sette frem avfallet for henting når veien er stengt.

Bestill Avfallstaxi

Hvis du ikke har bil, og
ikke
kommer
deg
til
gjenvinningsstasjonen, kan du
bestille Avfallstaxi. Prisen er
kr 300 for oppmøte, og ellers
samme pris som for levering
til gjenvinningsstasjonen. Ta
kontakt for mer informasjon,
eller sjekk www.fias.no.

Vi henter avfall
som ikke får
plass i sekken

Tlf. 62494800

Digital tømmeplan
Miljøkalender på papir er historie, og erstattet av digital
tømmeplan på nettsiden til FIAS. På www.fias.no kan du laste
ned og skrive ut tømmeplanen selv og bestille gratis varsel på
SMS dagen før avfallet hentes.
Har du ikke tilgang til internett, kan du kontakte oss på
tlf. 62 49 48 00 og å få tilsendt utskrift av tømmeplanen eller
hente utskrift på kommunens servicetorg.

Nyttig på nett
www.sortere.no
www.miljøskole.no
www.matvett.no

www.miljøkommune.no
www.miljødirektoratet.no
www.miljøstatus.no
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Eidsveien 623 Telefon
2550 Tolga
62 49 48 00

firmapost@fias.no
www.fias.no

FIASposten er informasjonsavisa for husholdninger
i Fjellregionen. Ansvarlig redaktør er Jan Otto Saur.

